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Книжовното културно наследство
по нашите земи – увлекателно
пътуване в неизвестното*
Боряна Христова | B.Hristova@nationallibrary.bg
НБКМ
Издирването, събирането и изучаването на
старото книжовно културно наследство, стигнало до наши дни, е истинско увлекателно
приключение, изпълнено с много неизвестни,
досущ като в прочутия роман на Умберто Еко
„Името на розата”. Всеки път, когато се докосне до него, човек научава нещо уникално и
неповторимо, всеки изследовател има шанса
да намери нещо ново. Не е изненадващ фактът, че големи научни открития се правят и
в отдавна известни, описани и проучвани с
години сбирки, каквато е например сбирката
на Националната библиотека „Св. Св. Кирил
и Методий” (НБКМ). А какво остава за някоя
слабо позната и непроучена колекция, пък
била тя и съвсем скромна по обем.
В настоящия момент от развитието на човечеството интересът към писменото културно
наследство е много голям в целия свят. Проучването на ръкописи, старопечатни книги и
непубликувани архивни документи, издирването на стари карти, гравюри, картички и албуми
е едновременно научна и
колекционерска
страст,
а жаждата за намиране и
публикуване на неизвестни
текстове е достигнала апогея си. Показател за това е
например фактът, че само
за последните седем години са написани 1545 научни и художествени произведения, както и сценарии
за популярни и художествени
филми,
базирани
върху сюжета за търсенето
* По принцип цялото книжовно богатство на една
библиотека спада към нашето книжовно наследство.
В настоящата публикация обаче са разгледани само
специалните колекции от ръкописи, старопечатни
редки и ценни издания и архиви, които съставляват
най-ценната част от това наследство.

и откриването на неизвестни и добре скрити
стари текстове със загадъчен смисъл, обясняващи принципите и тайните на Мирозданието.
Ето защо именно днес е важно и актуално да
поставим отново въпроса за параметрите и основните характеристики на книжовното културно наследство, запазено по нашите земи,
независимо от произхода му и езика, на който
е написано. Уникалните сбирки увеличават с
всяка година значението си за библиотеката,
която ги съхранява, защото интересът към тях
нараства, използването им се увеличава и по
този начин се увеличава броят на читателите и ползвателите. Не закъснява и интересът
от страна на чуждестранните изследователи,
които могат да видят и прочетат интересуващите ги материали онлайн, след което да потърсят повече подробности. В това отношение
мога да дам един интересен пример, който
илюстрира значението на дигитализацията.
Един от първите ръкописни паметници, които Националната библиотека дигитализира и
пусна онлайн, беше Сборникът на поп Пунчо
от с. Мокреш от 1796 г.

Прил. 1

Този паметник, макар и късен по произход,
е богато украсен и има интересно, нестандартно съдържание, поради което предполагахме,
че ще предизвика интереса на любителите на
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старата писменост. Останахме приятно изненадани, че малко по-късно бяхме поканени да
направим експертиза на български паметник,
предложен за продажба в голямата антикварна къща „Сотби`с” в Лондон, защото, както
се казваше в писмото „ръкописът напомня за
автографа на поп Пунчо, който открихме дигитализиран на сайта ви”. Ръкописът се оказа
автограф на друг късен български книжовник
– поп Тодор Пирдопски, но остава фактът, че
той бе определен като български, поради съпоставката с Поп-Пунчовия сборник. А това
доказва, че за една малка страна, с неголям
брой паметници и много претенденти за присвояване на историческото ѝ наследство, е изключително важно да защити по научен начин
позициите си, да направи широко достояние
своите книжовни богатства.
Книжовното ни културно наследство
обхваща няколко основни вида документи.

симо от повтарящото се съдържание всяка от
тези книги носи и много различна информация – те са писани от различни книжовници,
в различни книжовни центрове, през различни епохи, по различни преводи или редакции.
За разлика от печатно тиражираните книги,
ръкописните са уникални, тъй като няма две
напълно еднакви от който и да е жанр. В този
смисъл всеки новооткрит ръкопис, особено
от по-ранните векове – от Х до края на XIV
век – допринася за обогатяването на картината на книжовния и духовен живот на България. При това тук под България аз разбирам
не географското понятие – границите са нещо,
което често се мени под влияние на местни и
световни исторически катаклизми, а духовен
процес, осъществяван в територии, където се

I. Ръкописни паметници
от X до третата четвърт на XIX век
Най-ценните сбирки във всяка страна са сбирките от ръкописи (манускрипти) от епохите на Античността, Средновековието и Ренесанса, а за страните
от Балканския полуостов и специално
за България – от епохата на османското
владичество и на ранното Възраждане.
На първо място по значение стоят славянските и в частност българските ръкописи, тъй като те са свидетелства за
развитието и разцвета на българската
писмена култура. Тези книги са писани
и разпространявани столетия по изконно българските земи и затова от тях има
най-много запазени до днес екземпляри. Излишно е тук да се обяснява тъкмо
на библиотекарите и информационните специалисти уникалността на всяка
ръкописна книга, която освен основното си съдържание (най-често библейско или
богослужебно), съдържа и множество допълнителни данни от т.нар. паратекстуални или
извънтекстови добавки, които са всъщност
първостепенни домашни исторически извори
за общата ни културна история. Около 62%
от всички запазени до днес славянски ръкописи в български библиотеки и хранилища са
библейски книги – т.е. псалтири, четириевангелия, изборни евангелия и апостоли. Незави-

Прил. 2

е писало и четяло на български език. В този
смисъл не по-малко важни са и онези паметници, които са писани в периода ХV–ХVІІІ век
и които илюстрират развитието на българската култура и на българските книжовни предпочитания и вкусове през един дълъг период
от нашата история, когато не е съществувала
официална българска държава и силна българска църква. Техните функции са били из-
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пълнявани от големите книжовни и духовни
средища, силните в икономическо и книжовно
отношение манастири, а по-късно и от занаятчийски и търговски средища с относителна
финансова самостоятелност.
Според едно старо определение на Българската археографска комисия (неправителствен орган, създаден още през 1911 г. към
Министерството на просвещението и Народната библиотека и с подновена дейност със заповед на Комитета за култура през 1978 г.)
основните усилия на библиотекарите, археографите и палеографите трябва да се насочат
към издирването, описването и съхранение-

Прил. 3

то на ръкописните паметници от X до края на
XVIII век. Поради спецификите в развитието
на българската култура обаче и сравнително
късната поява на добре организирано българско книгопечатане, преписването на книги на
ръка продължава почти през целия ХІХ век.
Голяма част от създадените през XIX век ръкописни книги са преписи от печатни издания
(предимно руски, печатани на църковнославянски език) и като текст не представляват
кой знае какъв интерес. Срещат се обаче и
учебници, нови преводи на стари текстове, които отразяват началното оформяне на
българския книжовен език, апокрифни книги с различни апокалиптични предсказания,
лекарственици, вечни календари, описания
на зодиите и други представители на т.нар.
„утилитарна книжнина” – (една много интересна, определяна не съвсем точно „масова”

литература), която е все още недостатъчно
проучена. Ето защо смятам, че в ръкописните
колекции своето специално място непременно
трябва да намерят и ръкописните паметници
от XIX век, каквито се срещат в много големи
и малки библиотеки в цялата страна. Бедата
е, че ръкописните паметници често са много
малко – в някои библиотеки или музеи са само
по един-два и не могат да оформят самостоятелна колекция, нямат специални сигнатури и не са отделени от основния фонд, нито
пък се съхраняват при необходимите условия.
Повечето от тях не са описани според археографските правила, а един неописан или зле
описан ръкопис е „мъртъв”
ръкопис – т.е. той никога няма да намери своите
читатели и никога няма да
предаде посланието, което
носи.
Ако искаме да запазим
книжовното си културно
наследство, първото което
трябва да се направи, е да
бъдат отделени и поставени
на специален режим всички ръкописни книги от X до
XIX век (до 1878 г.). По този
начин трябва да се постъпи
и с всички други налични в
съответното хранилище ръкописни книги – на гръцки,
латински, османски, арабски, арменски или други езици, защото те също
са част от нашето и световното книжовно богатство. Следващата стъпка би трябвало да бъде
съставянето на общ Инвентарен списък на всички славянски ръкописни книги от X до XIX век,
запазени на територията на България. Този списък, в който ще бъдат указани съвсем накратко
данните за всяка ръкописна книга – название,
век, брой на листовете, място на изписване (ако
са запазени данни за него) и сигнатура в съответното хранилище, от една страна, ще ни
даде пълната картина на книжовния живот по
нашите земи и на наличностите на книжовни
паметници в различните части на страната, а от
друга – при вече обявените публично книги, ще
попречи на тяхното „изчезване” и на минаването им в частни колекции (каквито случаи вече
имаме наспоследък с няколко ръкописа от Етрополската книжовна школа). Кодексите ще бъдат подредени по хронология, след което ще се
пристъпи към каталогизацията им, като се запо-

7
чне от най-ранните, писани на пергамент. Особено важно е кратките данни да съдържат броя
на листовете на кодекса. В случай, че той не
е номериран, библиотекарят, който го е открил
или който го пази, трябва да го номерира внимателно с молив, като поставя цифрата в горния десен ъгъл на всеки лист. Това ще попречи
на загубването или целенасоченото откъсване
на части от паметника. Това става много лесно
особено при книгите, чиято подвързия липсва.
Обичай на старите руски колекционери, обикаляли по балканските манастири и на Света
гора преди 1878 г., е било, когато по някакви
причини не са могли да вземат книгата, която
им е харесала, тайно от монасите да откъсват
най-важните листове от нея – онези с богата
украса, с бележката на книжовника или с други ценни данни, като по този начин са осакатили завинаги много ценни български ръкописи.
Кратък инвентарен списък би следвало да
се направи и за ръкописите на чужди езици,
които се съхраняват във
всички български библиотеки, музеи и архиви. Даже
ще отида и по-далече като
кажа, че не би било зле в
този Инвентар някой ден да
се включат и сведенията за
ръкописни книги от частните колекции, стига собствениците им да разберат,
че тук не става дума за накърняване на сбирките им,
а само за изграждане на
пълна и точна картина на
книжовните ни традиции и
културното ни наследство.
Възникналите поради езиковите особености трудности при чуждите по произход манускрипти, следва
да се решат с използването на консултанти,
които поне да определят вида на ръкописа и
неговото предназначение, както и да уточнят,
макар и приблизително, датировката му – поне
в рамките на един век.
Инвентарните списъци, които ще бъде публикувани в електронен вид, а защо не и на
хартиен носител, ще поставят началото на
изработването на единен национален Своден каталог на ръкописите, в който ще вземат
участие различни специалисти. Освен това те
ще послужат като основа за наблюдението на
всички посочени кодекси, с оглед да се уста-

нови кои от тях са в лошо състояние и имат
нужда от спешна реставрация. Ще си позволя в заключение на тази част от изложението
си да отбележа, че подобна стратегия с голям
успех е проведена в много страни още през
50–60-те години на миналия век.
II. Старопечатни, редки и ценни издания
Според българската изследователска традиция за старопечатни издания се считат
всички книги от български автори и издатели, отпечатани преди Освобождението на
България – т.е. до 1878 г., в печатници извън българските и на българските територии.
Хронологическият обхват на старопечатното
българско книжовно наследство има широки
граници – от началото на XVI век, когато започва кирилското книгопечатане, до годината
на Освобождението – 1878 г. То се разделя
на две големи групи – първопечатни книги и

Прил. 4

възрожденска книжнина, като тези термини
понякога неправомерно взаимно се заменят.
Границата, която ги разделя, е 1806 г., когато епископ Софроний Врачански издава своя
„Неделник” или „Кириакодромион”, след което българските печатни издания започват да
се появяват по-редовно и да заемат централно място в книжовния живот по нашите земи,
постепенно измествайки ръкописните книги.
Сбирките от първопечатни и от възрожденски
издания са ценна и важна част от културното ни и литературно наследство. Те са и по-
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често срещани и можем да
ги открием в повечето от
старите библиотеки в България. Освен текстовете
им – вече оригинални български произведения, в
не малко от тях се съдържат и интересни ръкописни добавки, които дават
сведения за първите им
читатели и притежатели,
някои дори съдържат цели
родови летописи или пък
бележки от друг характер,
които разкриват любопитни детайли от бита на тогавашните българи. Подходът към тези книги изисква
непременно да се отделят
в самостоятелни колекции
(колкото и малко да са на
брой), да бъдат заведени
със специални сигнатури, в които да присъства и годината на издаването им. Те могат да
се опишат в специални картотеки, като в описанията, освен библиографските данни, да
се посочва наличието или отсъствието на извънтекстови бележки. Българските издания,
появили се преди 1806 г., са малко и в общи
линии са известни на специалистите, макар че
винаги може да има и някакви изненади и да
се направят нови открития. Затова всяка колекция от стари книги трябва внимателно да
се преглежда и описва, като всеки екземпляр
се проверява в основните справочници.
Що се отнася до чуждите издания, особено
до онези със западноевропейски произход, то
за старопечатни могат да се считат само книгите, издадени до средата на ХVІІ век. Поради
това, че подобни книги са рядкост в нашите
библиотеки, в отделни, специални колекции
могат да бъдат обособявани и книги, издавани
до началото на XIX век., особено когато имат и
уникално съдържание. Така например към тези
фондове в НБКМ сме отнесли второто издание
на прочутите Предсказания на Нострадамус и
дори едно издание от 1855 г. – Кабалата на
Агрипа фон Нетесхайм, окултист и алхимик от
XVI в., прототип на Гьотевия Фауст.
Голямо внимание заслужават българските
възрожденски вестници, дело на едни от найизвестните имена на XIX век, както и първите
български списания, издавани до 1878 г. Те
са по принцип много редки и също трябва да
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бъдат отделяни от основния фонд в специална сбирка, дори и да няма пълното течение
на дадено периодично издание. Тъй като по
принцип вестниците са на едни от най-крехките материали, те трябва и да бъдат надлежно
реставрирани, още повече ако години наред
са били съхранявани в сгънато положение.
Към специалните колекции могат да се отнесат още редките, библиофилски издания със
специална номерация (български и чуждоезични), уникални издания, отпечатвани само
в няколко бройки, първи издания на българските писатели класици и на известни чужди
писатели, миниатюрните издания и изданията
с автографи. В случай, че в дадено хранилище е постъпила частната библиотека на виден
писател или учен, тя също може да се обособи
и да стане обект на специално проучване, тъй
като е твърде вероятно да даде много материал
за книговедско изследване, подобно на онова,
направено върху подарената на Пловдивската народна библиотека „Иван Вазов” частна
сбирка на акад. Петър Динеков. Колекциите с
автографи са и по-лесни за събиране и организиране (в сравнение с ръкописните и архивните сбирки например), книги с ценни автографи навярно има в много домашни библиотеки,
които могат, при организиране на подходяща
кампания, да бъдат дарени на обществените
библиотеки. Каква бе моята радост например,
когато на млади години, открих в семейната ни

9

Прил. 6

Прил. 7

библиотека няколко произведения на известни
писатели с автографи, посветени на леля ми.
Димитър Димов ѝ бе посветил първото издание
на „Осъдени души” с надпис „На Фрюлинка Новачкова – червена роза, светеща през гъстия
дим”, Павел Вежинов ѝ бе подарил няколко
свои книги с романтични надписи, а известният някога сатирик Хр. Цанков–Дерижан (забранен за издаване след 1944 г.) ѝ бе надписал
книгата си „Аз бягам от една жена” така: „На
г-ца Фрюлинка Новачкова, от която никога не
бих избягал”. Беше ми много приятно да имам
подобни автографи в собствената си библиотека, но стократно по-привлекателно бе да знам, че ще
ги видят много хора, затова
без колебание ги дарих на
Националната библиотека.
Някои
регионални
и
градски библиотеки притежават и подбрани сбирки,
свързани с региона, където се намира библиотеката,
или с патрона ѝ, и те също
заслужават да бъдат описвани отделно и съхранявани като специални колекции, защото са уникални за
самата библиотека, която
ги е събирала. Често в тях
могат да се открият някои
служебни и дребни публикации, които не фигурират
никъде другаде, включително и в Националната
библиотека. И те не рядко

ни изненадват с неизвестна информация и
нови разкрития.
III. Архивни документи
Старите архиви са едни от най-ценните и
най-използваните сбирки във всяка световна библиотека. По принци у нас те се делят
на три основни хронологически групи, като и
трите групи имат важно значение. На първо
място това са средновековните архиви – т.е.
документи от царските канцеларии и другите ведомства на Първото и Второто българско
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царство (каквито има открити и запазени до
днес у нас засега само няколко). След това
идват документите от Османския период, независимо на какъв език са, основно на български, османски и гръцки, които съдържат
много данни за живота на българите и за устройството на българските селища за период
от цели пет века. Най-ценни за нас са, разбира се, документите от епохата на Възраждането, които са свързани обикновено с богатите и големи български фамилии, с развитието
на занаятите и търговията по нашите земи и
с известните дейци на нашето културно-просветно възраждане и на революционно-освободителните борби на българите. Важни са
всъщност всички документи, свързани с всяка
личност от XVIII и XIX в., защото разкриват
подробности от бита и обичаите на българите
до Освобождението. Не бива да се пренебрегват и документите от 1878 до 1944 и от 1944 г.
до наши дни, въпреки че те попадат под юрисдикцията на Държавна агенция „Архиви”. Това
деление не е с оглед политическите принципи, а с оглед на това, че след 1944 г. се въвежда нов ред и ново държавно устройство,
което води и до различен начин на издаване и
контролиране на архивните фондове. Ако подобни материали, поради някакви причини, са
останали във фондовете на библиотеките, те
трябва внимателно да се обработят и също да
се предоставят за ползване. В този контекст
са особено ценни всякакви документи, свързани с цензурата в библиотеките – една модерна напоследък тема за цяла Европа.
Сред архивните колекции, с оглед на културната ни и литературна история, специално
място заемат писателските архиви. Документите на видни български творци, особено ако
сред тях има и неиздадени ръкописи, са голямо
богатство за всяка библиотека, за всеки архив
или музей. Те трябва да бъдат специално обработвани – според правилата на архивистиката – и, в случай, че авторските права са на
държавата, да бъдат издавани. За тях трябва
да се подготвят професионални Описи и Обзори, които да правят достъпно съдържанието
им на по-широка част от обществеността, те
трябва да се реставрират и да се съхраняват
при специален температурно-влажностен режим, както и останалите специални фондове
от ръкописи, архиви и старопечатни издания.
Визуалните архивни единици – стари снимки, картички, изгледи от различни градове и
местности – също оформят специални колек-
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ции и също така имат голямо значение не само
за историцте, но и за всички, които се интересуват от миналото. Важни са за историята на
селищата, защото нагледно илюстират развитието им, като показват какви изменения са
настъпили в тях през годините. Подходящи са
и за различни експозиции, които рекламират
фондовете на съответната институция, защото са атрактивни и въздействащи. А изложбената дейност е една от съществените задачи
при работа с движимото писмено културно
наследство, тъй като привлича вниманието на
широки кръгове от обществеността към неговото проучване и към проблемите, свързани
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с опазването му. Портретите
и снимките от миналото са
неоценим документ за българските родове. Преди време видният наш фотограф
Иво Хаджимишев имаше една
много интересна идея, от
която, надявам се, все още не
се е отказал – да представи
в специална изложба лицата
на хора от епохата на Възраждането – от появата на
фотографията до началото на
XIX век, от една страна, и от
друга – лицата на наши съвременници, за да може всеки
да направи сравнение между тях. Събирането на стари
портрети и снимки освен това е и сравнително
лесна задача, тъй като много семейства пазят
подобни документи със сантиментална стойност сравнително дълго време. Може би тук
е мястото да отбележа, че събирането на различни исторически документи трябва вече да
се осъществява не само пасивно – в смисъл да
се чака някой да ги предложи на вниманието
на библиотеката, а и активно – да се провеждат акции за издирването и събирането им, да
се агитират хората да ги даряват или съответно да ги заемат за различни случаи на съответната институция.
В книжовното културно наследство специално място заемат и старите карти и атласи.
Колекциите, съставени от подобни материали – ръкописни и печатни – са едни от найценните придобивки за всяка библиотека и са
обект на специално комплектуване.
Много от българските библиотеки съхраняват паметници от културното ни книжовно
наследство, които трябва да изследват и популяризират, както и да ги направят, чрез реализирането на специални програми, национално достояние, за да намерят своето място
в общата картина на духовния ни и културен
живот. Сигурна съм обаче, че има и библиотеки, които дори не подозират какви съкровища
притежават. На тях и техните специалисти завиждам най-много – предстои им да направят
чудесни открития, да изживеят най-невероятното приключение в живота си – пътуване
към миналото, към времето на техните деди и
прадеди; пътуване, по време на което ще разберат и много неща за самите себе си.
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Списък на приложенията:
1. Автопортрет на книжовника поп Пунчо от
с. Мокреш, съставил, изписал и украсил богато с
миниатюри сборник със смесено съдържание през
1796 г.
2. Началото на Сборник от 16 слова на Григорий
Богослов, писан от книжовника Пръвослав в Търново през 60-те години на XIV век
3. Препис на Корана от края на XVI век
4. Началото на Абагара на еп. Филип Станиславов, отпечатан в Рим през 1651 г.
5. Заглавна страница на Кабалата на Агрипа
фон Нетесхайм от 1855 г.
6. Страница от модернистично италианско издание на поезия и илюстрации, отпечатана само в 100
екземпляра върху метал, 1934 г.
7. Миниатюрна книга – Правата на човека,
френско библиофилско издание от 1989 г., подготвено по случай 200-годишнината от Френската революция (1,4 х 1,4 см)
8. Страничка от личния бележник на Васил Левски
9. Военният клуб в София, стара снимка от 1918 г.
10. Снимка на баба ми – Мария Хаджииванова Хаджипетрова, една от първите абсолвентки на
катедрата по Отечествена география в Софийския
университет
11. Карта на България с герб от 1737 г., отпечатана вероятно във Виена

Ключови думи: архивни документи,
дигитализация, книжовно културно
наследство, писателски архиви,
ръкописни паметници
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ББИА

Регионално дружество
на СБИР/ББИА – Враца
Антоанета Георгиева | metodichenvr@abv.bg
РБ „Христо Ботев” – Враца
„Днес, 14 април 1995 г. беше проведено Учредително събрание на регионалното
дружество към Съюза на библиотечните и
информационните работници (СБИР) от Врачански регион. Присъстваха библиотекари
от трите библиотечни мрежи: читалищни,
профсъюзни и училищни…”
Това е записано в Протокол № 1 на Регионалното дружество (РД) във Враца, след което
следва списък на 52 библиотекари от малки
и големи библиотеки от Врачански окръг. На
заседанието е разгледан Уставът и бюлетин №
1 на СБИР, в който са разписани условията за
индивидуално и колективно членство в Съюза.
На събранието присъства г-жа Ваня Грашкина – член на УС на СБИР, а за председател е
избрана Блага Атанасова, библиотекар в отдел „Краезнание” на Регионална библиотека
„Христо Ботев” – гр. Враца.
Оттогава изминаха повече от 15 години.
През този период РД има само двама председатели – Блага Атанасова и Антоанета Георгиева. Около 20 колеги от Регионалната
библиотека, читалище „Развитие” – Враца,
общинските читалища в Мездра и Криводол
членуват в дружеството от основаването му
до днес. През различните години дружеството
наброява от 28 до 58 членове с редовно платен членски внос.
През целия период на съществуване в дейността на РД има три
устойчиви направления,
към които са насочени
и усилията на ръководството: 1. Разясняване
пред колегията на предимствата от членството
в професионалната организация; 2. Повишаване на квалификацията
на библиотечните специалисти; и 3. Подпомагане на комплектуването на библиотечните

фондове на библиотеките в областта.
Ползотворно преминават годишните отчетни съвещания с щатните библиотекари в началото на всяка календарна година. На тази традиционна проява са канени и гости – доказали
се професионално личности в библиотечното
дело от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Софийския
университет „Св. Климент Охридски” и Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), които да представят
новостите в библиотечната теория и практика,
да се срещнат с колегите и в неформални разговори да се информират за техните проблеми, потребности и добри постижения.
За повишаването на професионалната квалификация на кадрите от областта се провеждат различни инициативи и се прилагат
разнообразни форми: участие в курсове към
Центъра за продължаващо образование на
библиотекари; предоставяне на консултации – индивидуални и групови; изготвяни са
справки и писмени консултации по актуални и
важни теми. Библиотечната общност редовно
се информира за решенията и участва в кампаниите на асоциацията.
Системна и целенасочена професионална
квалификация означава познаване на проблемите на библиотеките и нуждите от квалификация на библиотечния персонал във връзка
със съвременните изисквания и библиотечни
стандарти. На регионално ниво се води картотека на библиотекарите от областта, с основ-
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ните характеристики: възраст, длъжност, образование, квалификация, трудов стаж, в т.ч.
в регионалната библиотека. В библиотеките
от Врачански регион работят библиотекари
с различно образователно ниво и квалификация: завършили Държавния библиотекарски институт (ДБИ), Специализираното висше
училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ), друго висше
образование, средно образование със или без
професионална квалификация. Независимо
от особеностите на длъжностните характеристики на работните места и произтичащите
от тях преки задължения, всеки библиотекар
се нуждае от обогатяване и разширяване на
професионалните и общите си познания. След
проучване и анализ на потребностите на персонала и за постигане на максимална ефективност с минимални разходи, се организират
различни форми за повишаване на професионалното образование и квалификация:
• Обучение за по-висока образователна
степен в Университета по библиотекознание и
информационни технологии (УНИБИТ) и Катедрата по Библиотекознание, информационни
науки и културна политика (БИНКП) към Софийския университет;
• 45-дневен курс – един с 18 участници
през 2007 г. по специалността „Организация
на читалищната дейност”;
• Обучение на 12 библиотекари от малки
читалищни библиотеки по професия „Библиотекар”, специалност „Библиотекознание” (III
степен по системата на професионалното
образование
и обучение; „библиотекар със средно
образование”,
съгласно изискванията на Закона за
обществените библиотеки.
Обучаемите са подпомогнати финансово по
схемата на програма „Аз мога повече”
на ОП „Развитие на
човешките ресурси”. Обучението е
част от дейностите
на ББИА и се реализира в партньор-

ство с Асоциация „Съвременни читалища” и
Регионална библиотека „Христо Ботев”;
• Специализирани курсове с различна
цел – компютърна грамотност за начинаещи,
практикуми за новоназначени и неквалифицирани библиотекари, курсове по английски
език с участието на местни обучители от гилдията и външни за библиотечната общност
лектори;
• Лекции и дискусии по актуални за библиотечната професия теми – информационни
технологии и тяхното приложение в библиотечната практика; управление на библиотеките; разширяване на диапазона на услуги,
които библиотеките предлагат на своите потребители; работа по програми и проекти;
• Семинари и конференции – на национално и регионално ниво. Особено внимание
се обръща на ежегодната регионална краеведска конференция „Историята на родния край –
послание към бъдещето”, в която с разработки
по темата участват учители, краеведи, библиотекари и ученици от областта;
• Изложби за представяне на най-добрите издания – книги, диплянки, брошури и други нагледни материали, с които библиотеките
от областта популяризират своята дейност;
• Посещения в добре работещи библиотеки с цел обмяна на опит – т.нар. добри практики, където библиотечните специалисти получават полезна и разнообразна информация.
Такова запомнящо се и интересно събитие бе
представянето на общинската библиотека в
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гр. Криводол, съчетано с отбелязването на
Деня на библиотекаря – 11 май, в Градешкия манастир.
Държа да подчертая, че всички инициативи на Регионалното дружество винаги
са подкрепяни и финансово подпомагани
от ръководителите на Регионална библиотека – гр. Враца. През споменатия период
директорите на библиотеката (г-жа Силвия
Врачовска, г-жа Олга Каменова и г-н Иван
Пенев) са проявявали разбиране за това
колко е важно да имаме активно представяне и участие в професионалната организация на библиотечните и информационните специалисти, работили са в полза на
библиотекарите от Врачански регион, приемали са за свое дело всички инициативи
и кампании на асоциацията, участвали са
със свои разработки в националните конференции и в проектите на нашата организация.
Всяка година административното ръководство на Регионалната библиотека и
РД на ББИА – Враца организират и провеждат Деня на библиотекаря. Обичайно
е да каним интересни гости на тържествата. Имаме чудесни преживявания, когато
сме отбелязвали празника с организирани
посещения, например на окръжната библиотека „Александър и Аристия Аман” в
град Крайова, Румъния, на пещерата „Леденика” във Врачанския балкан. На тези
празници по традиция раздаваме грамоти
и други награди на дългогодишни библиотечни работници. Колегите събират богати
впечатления, обменят мнения, разширяват
и обогатяват познанията си.
Ръководството на РД на ББИА – Враца
полага усилия да съдейства на колегите в
направленията на библиотечната работа,
които са особено важни и представителни
за ефективното функциониране на библиотеката и за авторитета на библиотекаря. В
тази посока ежегодно се прави анализ на
наличните библиотечни фондове в областта. В много библиотеки, особено в малките населени места, фондовете са морално
остарели и физически похабени. Не достигат, а в някои случаи направо липсват,
финансови ресурси за закупуване на нови
библиотечни документи, за актуализиране
на информационните носители, така че да
се отговори на читателските търсения. Ето
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защо си поставихме задача – активна помощ
за колегите от областта чрез информация за
проекти, дарения и други подходящи форми
за набавяне на нови библиотечни документи. Изключително ефективна е дейността ни
по отношение комплектуването и участието
на библиотеките от областта в обявените от
Министерството на културата (МК) програми
и други проекти – разясняване на условията
за кандидатстване, подготовка на списъци с
подходящи за профила на съответната библиотека новоизлезли заглавия, организация на
доставката на книгите до Враца.
Регионална библиотека – Враца е посредник при предоставянето и разпределянето в
областта на дарения от МК, Националната библиотека, ББИА, различни издателства, частни
лица и институции. От няколко години издателство „Дамян Яков” ни оказва ценна помощ
в комплектуването на библиотечните фондове
на читалищните библиотеки от област Враца.
Работим и с издателствата „Сиела”, „Захарий
Стоянов”, „Тилия” и други. Именно благодарение на ползата от разпределените дарения
от издателство „Дамян Яков” и други наши
спомоществуватели успяваме да привлечем
и нови членове на Регионалното дружество,
които ясно виждат конкретни резултати от
обединените ни усилия.
Инициативите на ББИА – Национална библиотечна седмица (НБС), Национална кампания „Четяща България” и др. подобни – дават
повод на българските библиотекари с особена
гордост да говорят за професионалните си постижения и за многото си проблеми. Застъпническите действия на асоциацията, добили
устойчивост, накараха обществото да обърне
внимание на библиотеките и библиотекарите.
Регионално дружество на ББИА във Враца се
включва активно във всички национални кампании – от първата Национална библиотечна
седмица, когато направихме разяснителни материали за това що е то НБС и защо трябва
да се включваме в нея, до последната партньорска инициатива, озаглавена „Къде са ни
книгите?” за възраждане на българските библиотеки.
Членове на регионалното дружество участват във всички мероприятия, провеждани през

годините от СБИР/ББИА – конгреси, годишни
събрания, научни конференции и други.
Както всяка организация с различни по
възраст и образование членове, нашата също
има своите проблеми. Най-актуалният, по мое
мнение, към днешна дата, е голямата разлика в дейността на библиотеките, включени в
Програмата „Глоб@лни библиотеки – България”, и останалите библиотеки на територията
на Врачанска област. Целевите за програмата
библиотеки получиха ИКТ оборудване, потребителите – Интернет достъп, библиотекарите
преминават обучение по четири направления
и добиват познания и умения, до които останалите колеги нямат достъп. От нашата област
в програмата са включени 43 читалищни библиотеки, участниците от първия етап вече закупиха и програмен продукт „Автоматизирана
библиотека” и изработват своите електронни
каталози, което позволява обслужването на
потребителите да става много лесно и бързо.
За годините на действие на Програмата разликата ще става все по-голяма, ще се обособят две различни по ниво на развитие групи
обществени библиотеки. Пред нас като регионално дружество стоят въпросите – как да ги
обединяваме, как да мотивираме колегите да
се включват в нашите инициативи, след като
те даже трудно се информират за професионалния живот на библиотечната гилдия. Това
ще е една от основните ни задачи в бъдеще –
да търсим възможности чрез проекти или чрез
други източници на финансиране да подпомогнем развитието и приобщаването на останалите извън програмата библиотеки.
Постигнатите резултати ни дават основание за надежда, че ще привлечем повече хора
за каузата на книгата и четенето, с общи усилия ще превърнем библиотеките в модерни,
привлекателни и предпочитани културни и
информационни центрове. Ще продължим да
работим за разширяването на организацията и
за стабилизирането на нейната структура, за
издигането на професионалния и социалния
статус на библиотечните специалисти.

Ключови думи: библиотечна квалификация,
Регионално дружество на ББИА – Враца
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Правилник за организацията
и управлението на списание
„ББИА онлайн“
•
•

•

Периодичност: 6 броя годишно
Номерация на всеки брой:
годишнина, брой за съответната
година, месец и година
Интернет страница:
http://www.lib.bg/publish/Списание

Общи положения
Чл. 1. Този правилник определя задълженията на участващите в издаването на списанието,
регламентира неговата организация и управление, както и правилата и процедурите за публикуване на материалите.
Чл. 2. Основател и собственик на сп. „ББИА онлайн” е Българската библиотечно-информационна асоциация, която осигурява финансова и логистична подкрепа.
Чл. 3. „ББИА онлайн” е професионално библиотечно-информационно списание в електронен
формат, което има за цел:
/1/ Да осигурява професионална и друга полезна информация за членовете на Българската
библиотечно-информационна асоциация.
/2/ Да отразява обективно българската и чуждестранната библиотековедска мисъл и практика, да отбелязва нови факти, аспекти и насоки на развитие, които не са били предмет на
предишни публикации.
/3/ Да се утвърждава като източник за оперативна и полезна информация за събитията в
библиотеките и професионалната общност.
/4/ Да публикува статии, методически указания, препоръки, анализи, тълкувания на нормативни актове, критика, рецензии, отзиви за издания на български и чуждестранни автори от
библиотечно-информационния сектор.
/5/ Да се превърне във форум и трибуна за дискусии, кампании и общи инициативи, за обмяна на опит и професионално израстване на библиотечните специалисти, да възпитава самочувствие и отговорно отношение към професията.
/6/ Да отразява балансирано проблемите на различните видове библиотеки и да представя
информация по широк кръг от проблеми.
/7/ Да бъде отворено към проблемите на сродни съсловни организации, фондации, културни
институти. Да включва статии, свързани с издателската дейност, с музейното и архивното дело,
да отразява проучвания, свързани с книгата и четенето.
Чл. 4. Списанието е политически неутрално и не отразява политически позиции.
Чл. 5. Управление и организация.
/1/ УС на ББИА има следните функции:
1. Определя политиката на списанието.
2. Избира членовете на редакционната колегия.
3. Оценява работата на редакционната колегия.
4. Изработва критерии за подбор на публикациите.
5. Определя финансовите параметри по издаването на списанието.
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/2/ Редакционна колегия.
1. Състои се от 7 членове и има 3-годишен мандат.
2. Членовете на Редакционната колегия:
- участват в изработването на политиката на списанието, дават предложения за теми, проблеми и автори, на които да се възлагат статии;
- осъществяват писмена професионална оценка, правят редакционни бележки и препоръки
за преработка на постъпилите за публикуване материали и ги одобряват за печат;
- участват редовно в заседанията, свиквани при подготовката на всеки брой на списанието;
- задълженията на членовете на редакционната колегия се прекратяват: по собствено желание или при неизпълнение на поетите задължения.
/3/ Редакционен съвет.
1. Състои се от 6 души.
2. Членовете на редакционния съвет:
- извършват оперативните и административните дейности по издаването на списанието;
- предлагат на редколегията материали за одобрение за публикуване;
- определят отговорен редактор за всеки брой;
- поддържат Дневник на списанието;
- поддържат архив на списанието.
3. Отговорният редактор:
- контактува с авторите;
- връща за доработване материалите;
- отговаря за спазването на графика за подготовка на броя;
- поддържа връзка с редколегията и участва в заседанията ѝ.
				
Чл. 6. В списанието могат да публикуват:
/1/ Библиотечни специалисти от всички видове библиотеки; преподаватели в областта на
БИН; студенти и докторанти (съгласно изискванията на Чл. 8/2/); ИКТ специалисти, свързани
с прилагането на съвременните информационни и комуникационни технологии в библиотеките.
/2/ Ползватели на библиотеките.
/3/ Журналисти, музейни и архивни специалисти, социолози, психолози, представители на
местната власт, на сродни съсловни организации, бизнеса, партньори и съмишленици, които
подкрепят и лобират за библиотеките, всички, които имат отношение към библиотечната професия и библиотечния сектор.
/4/ Други.
Чл. 7. Основни изисквания към публикациите. Критерии за оценка.
/1/ Актуалност и практическа необходимост, релевантност на потребностите на професионалната общност.
/2/ Авторска компетентност, широта и мобилност на тематиката.
/3/ Стимул за прилагане на нови модели и практики.
/4/ В списанието се публикуват оригинални текстове, които не са представяни на други форуми и не са публикувани в други издания или интернет сайтове, блогове и др.п. при спазване
на Закона за авторското право и сродните му права.
/5/ Разпространяването и публикуването на целите текстове или на части от тях е възможно
само след изричното писмено разрешение на редколегията, при цитиране на източника и/или
посочване на линк към оригиналната статия.
Чл. 8. Изисквания за представяне на статии за „ББИА онлайн”.
/1/ Авторският оригинал на статията се изпраща в електронна форма (по имейл) на отговорния редактор на съответния брой (посочен на сайта на ББИА) или на имейла на ББИА:
bbia@lib.bg.
/2/ Публикациите на студенти и докторанти се съпровождат с препоръка от преподавател
или от научния ръководител.
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/3/ Обем на публикациите:
- от 3 до 5 стандартни страници;
- до 10 стандартни страници за теоретични, обзорни и изследователски статии;
- за публикуването на статии, надхвърлящи посочените обеми, решение взема Редакционната колегия.
/4/ Текстът е във формат Word, с шрифт Times New Roman Cyr., 12, с интервал между редовете 1,5.
/5/ Структура на текста. Оформление:
- заглавие на статията, без съкращения;
- по-големите статии да се структурират с подзаглавия;
- сведения за автора (авторите) – име, фамилия (написани без инверсия и титли), имейл,
месторабота (в посочената последователност);
- ключовитe думи се вписват в края на статията, подредени по азбучен ред.
/6/ Справочен апарат.
- таблиците, графиките и другите приложения се номерират. В полето под таблицата се поставя заглавие, номер или обяснителна бележка за връзка с текста. Ако са приложени в края на
статията, те се номерират по реда на цитирането им в текста. Тогава за тях се прави отделен
списък;
- илюстративните материали – снимки, илюстрации и др., се изпращат в отделни файлове
във формати TIFF/JPG;
- списъкът на източниците (библиографията) се оформя съобразно БДС 17-337 от 1997 г. за
цитиране на статии от списания, монографии, отделни глави от книги, дисертации и се дава под
линия или в края на статията;
- съкращения – допуска се използването само на стандартни общоприети съкращения. Не се
допускат съкращения в заглавието.
Чл. 9. Технология на приемане на материалите за публикуване.
/1/ Ръкописите, които по съдържание и оформление съответстват на изискванията, се приемат за разглеждане и обсъждане за публикуване. Резултатите от обсъжданията се вписват в
Дневник на списанието.
/2/ Редакционният съвет определя рецензенти – членовете на Редакционната колегия или
друг външен специалист, както и срока за представяне на рецензията.
/3/ В списанието се публикуват материали, получили положителна оценка на член от Редакционната колегия, Редакционния съвет или на специалист от съответната област.
/3/ Получените бележки и предложения за корекции и доработка се съгласуват с автора.
/3/ Отговорност за съдържанието на публикациите носят авторите им. При установяване на
недостоверна информация материалът отпада.
/4/ За дата на представяне на ръкописа се приема датата на получаването му по имейл.
/6/ От електронния формат се прави разпечатка на хартиен носител А4, който се съхранява в
архив на списанието. Разпечатката на оригинала следва да бъде изцяло идентична с електронния вариант и с точно съответствие на страниците.
/5/ Редакционният съвет има право да отлага публикуването на статии, когато обемът на
списанието надвишава определения максимален обем – 70 страници.
/6/ От отложените за публикуване материали Редакционният съвет създава банка (информационен ресурс) от статии за допълване и обогатяване на рубрики в следващи броеве.
/7/ След публикуването авторските оригинали, редакционните бележки и препоръки се съхраняват в архива на списанието.
Чл. 10. Заключителни разпоредби.
/1/ Правилникът е приет на заседание на УС на ББИА на 21.10.2011 г.
/2/Настоящият Правилник може да бъде изменян и допълван по реда на неговото приемане
с явно гласуване на заседание на УС на ББИА.
Ключови думи: правилници,
списание „ББИА онлайн”
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www.МоятаБиблиотека.com
Весела Ангелова | vesela@libvar.bg
РБ „Пенчо Славейков” – Варна
Знаем, че ако една книга не е отразена в
библиотечния каталог, то тя практически не
съществува. Но какво става, ако една библиотека не присъства в Интернет?
Във филма „Да разлаем кучетата” (1997)
на режисьора Бари Левинсън, героите на Дъстин Хофман и Робърт де Ниро – Стенли Мотс и
Конрад Брийн – си разменят следните реплики:
– Всичко свърши!
– Не, не е.
– Свърши! Видях го по телевизията!
Ако беше заснет няколко години покъсно, Конрад Брийн вероятно би добавил и
„А освен това го прочетох и в Интернет”. Защото това, което не е отразено в медиите –
периодични издания, телевизия, радио, сайтове, блогове или Facebook – за хората не се е
случило въобще. А за да се случват събитията
в библиотеката, трябва да е налице адекватно
медийно отразяване.
Библиотеката може би притежава ценна
сбирка от книги. Колко ще са хората, които
ще знаят това, ако библиотеката не присъства
в Интернет? Библиотеката може би организира разнообразни изложби. Но каква е ползата, ако те се посещават само от библиотечните
служители?
„Няма ви в Интернет – няма ви никъде [...]
Виждам усмивката, която се опитва да се промъкне на лицето ви, но замислете се, ако ли
не – повярвайте го най-сетне – без стабилно онлайн присъствие не може никой бизнес.
В това число и вашият!”1 Това е написано на
задната корица на книгата на Жюстин Томс и
Денислав Георгиев „Успешен онлайн маркетинг”. Съвременната библиотека не може да
си позволи лукса да няма отлично присъствие
в Интернет. Тя просто трябва да си има свой
собствен сайт. Дори поради недостиг на средства да няма възможността да плати за изработката на такъв, съществуват достатъчно
1

Томс, Ж., Д. Георгиев. Успешен онлайн маркетинг с 65 примера от практиката. С., Ciela, 2010.
2
Харизанова, О. Българските библиотеки и информационното общество. С., 2007, с. 114–116.

видове готови платформи с добри системи за
управление на съдържанието като Joomla или
например Wordpress, благодарение на които
почти всеки човек с минимални познания в
областта би могъл да създаде уебсайт. Освен
това библиотеката не трябва да бяга от участието си в социалните мрежи като Twitter и
Facebook – присъствието ѝ там означава присъствие сред обществеността. Трябва да разработва и различни видове продукти – мултимедийни или страници, посветени на дадено
събитие или личност, с които да привлече обществения интерес.
Удобно би било например библиотеките
да получат възможността да се възползват
от платените онлайн услуги. Най-елементарният пример е заявката за библиографската
справка по Интернет, която би могла да бъде
изпратена по имейл на получателя, след като
той заплати за услугата по електронен път.
Такава възможност в българските библиотеки понастоящем липсва. Неатрактивните за
потребителите библиотечни сайтове, липсващите библиотечни сайтове и неналичието
на желаните от потребителите онлайн услуги
довеждат до изключването на голяма част от
българските библиотеки от световната информационна система.2
В условията на Web 2.0 промяната в общественото присъствие на библиотеката е
значима. Тя оставя отпечатък върху методите за активна комуникация, върху начина, по
който институцията взаимодейства със своите
клиенти. Промяната е пълна – обхваща фазата
на проучване и наблюдение на комуникацията, с която се достига до хората в техните
Интернет общности, посредством използването на инструменти, присъщи за новите социални медии, блогове и форуми, които дават
възможност за създаване на завладяващи послания, които са в състояние да достигнат буквално до всеки.
От хилядите отделни страници в самото начало на развитието на Интернет, той еволюира в хиляди и хиляди нови общности. Хората
в тях постоянно споделят информация, а инструментите на Web 2.0 са най-удобното средство, чрез което посланията достигат до различните обществени групи. Приложенията на
социалните медии предоставят възможността
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за директен достъп до потребителя 24 часа в
денонощието и 7 дни в седмицата. Благодарение на социалните медии става възможно институцията постоянно да е във връзка с потребителите си, просто като следи какво казват
те на съответната Интернет страница.
Чуват се оправдания, че глобализационните процеси се развиват твърде бързо, което не
е от полза за библиотеките. Истината по-скоро
е, че библиотеките не успяват да следват ритъма на развитие. Не са малко библиотеките в
съвременния глобализиран свят, които плахо
се опитват да запазят статуквото си и изчакват някакви по-добри времена. Нуждаят се от
агресивността, необходима за оцеляването в
света на Интернет, а същевременно е крайно наложително да се възползват от възможностите, които Интернет предоставя. Никога
досега връзката с читателя не е била толкова
пряка и лесна.3 Особено значение придобива
въвеждането на технологичните решения на
Web 2.0 за библиотечните услуги и изграждането на среда за Библиотека 2.0.
В последно време в Интернет се разработва инструментариум, който позволява активното участие на крайния потребител. В тази
светлина блоговете се явяват революционни
инструменти, чиято популярност нараства лавинообразно. Активното участие на крайния
потребител променя формите на действие на
Мрежата. Съвременният потребител в Интернет има нагласата и готовността да разпространява информация, да я систематизира и
преработва в различни формати. Инициативността от страна на потребителите е в основата на създаване на милиони профили в социалните мрежи, на милиони блогове, форуми,
портали. Налице е не просто готовност за
участие, но и за споделяне и сътрудничество,
за разпространяване на всевъзможна информация.4 Днес съществуват енциклопедии, създадени от читателите, като wikipedia и другите
видове wiki-та, архиви с отворен достъп, поддържани също от потребителите, места, в които потребителите поставят етикети на съдържанието, което използват или просто гледат
Ружди, Н. Библиотеките в глобалната епоха //
Библиотека, 2006, N 6, с. 50–52.
4
Мавродиева, И. Виртуална реторика : От дневниците
до социалните мрежи. С., Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. 24–25.
5
Civallero, E. Biblioteca 2.0 // Bitacora de un bibliotecario.
Disponible en <http://bitacoradeunbibliotecario.blogspot.
com/2007/01/biblioteca-20.html> (18.05.2011)
3

(като Youtube), както и огромни пространства,
в които се споделят видео- и аудиофайлове, мисли и най-разнообразни съдържания
(Facebook, MySpace, Twitter и пр.) Впрочем,
силата на тези социални медии беше демонстрирана нагледно съвсем наскоро при събитията, довели до „жасминовата революция” в
Тунис и последващото ѝ отражение върху останалите държави от арабския свят.
Интернет е нов социален феномен, подхранван от самото общество, като именно обществото определя как функционира Интернет. Тази нова парадигма е наречена Web 2.0.
Първото приложение на Web 2.0 в библиотеките е очевидно: възползване от новите инструменти с цел подобряване на услугите. При
прилагането им се установява, че посредством
тях потребителите могат активно да вземат
решения относно формата и приложението на
библиотечните дейности, споделяйки предложенията си и вижданията си, а в някои случаи дори могат да вземат и решения относно
дизайна и вида на страницата. Понастоящем
тази нова форма на работа се сравнява с традиционните методи, с които хиляди библиотеки са работили през последните векове... И
се отчита огромна разлика. Например никога
досега инициативите не са били до такава степен в ръцете на потребителите. Променен е
и библиотекарят. В този момент всички тези
идеи – социалният софтуер, постоянните промени, библиотечните програми, дори и новите
сгради се обединяват, а гласовете на библиотекарите все повече се чуват.
Библиотека 2.0 прави библиотечното пространство (не само виртуалното, но и реалното) по-интерактивно и по-атрактивно. Оживява социалните връзки между библиотеката и
обществото. Поставя необходимостта от оценка и промяна, за да се развива едновременно
с потребителя. Потребителят е участник, съвместен сътрудник и консултант, независимо
дали крайната цел е физически или виртуален
продукт.
Налага се да се отбележи, че макар началото на Библиотека 2.0 да тръгва от виртуални предложения, впоследствие тя се измества
към всички библиотечни области, приемайки
формата на вид философия на промяната.5
Сайтът играе ролята на виртуален офис.
В тази си роля той трябва да предразположи потребителя, да го накара да се чувства
удобно, да предизвика у него желание да се
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завърне отново. Библиотечният сайт може да
информира за даден проблем или да популяризира някакво събитие, което ще е от полза
за потребителя; може да набира подкрепа, да
утвърждава имидж, а защо не и да привлича
нови читатели на библиотеката.
След изясняването на целите, се оформят и
задачите, поставени пред сайта. Тоест, трябва
да изясни отговорът на въпроса как може да
бъде постигнат желаният резултат.
Например как уебсайтът би помогнал за
утвърждаването на имидж. Във виртуалната
среда отговорите не са много по-различни от
тези във физическия свят: важно е да се изгради среда на доверие, на експертност. Тук
се включват обаче и изисквания като професионална разработка на сайта, добра визия,
съдържание, стил на писане.
Сайтът ще помогне за привличането на повече потребители чрез насърчаване на прекия
контакт. В конкретния случай това може да
стане чрез форма за контакти, чрез възможност за коментари след някои статии, а също
и чрез наличието на чат, който позволява виртуално справочно обслужване в реално време.
Важно е предлагането на онлайн достъп и специално съдържание – като например каталози
и колекции.
Информацията, предназначена за целевата аудитория, трябва да бъде предоставяна
по достъпен начин и максимално детайлно.
Съдържанието трябва да се обновява често,
добра идея е използването на мултимедийни
формати.
Постоянната информация, емоционалното
ангажиране, печеленето на доверие и стимулирането за участие в различни прояви водят
до набирането на нови поддръжници.
Преди обаче да се пристъпи към създаването на сайт, трябва да се направи анализ за
кого ще е предназначен той, за кои публики.
В противен случай съществува немалката вероятност крайният продукт да се окаже просто поредното място в Интернет, посещавано
единствено от служителите на институцията.
6

Томс, Ж., Г. Белогушева. Уеб сайтът : Мисия задължителна. С., Ciela, 2009, с. 11–20.
7
Томс, Ж. и др. Успешен онлайн маркетинг с 65 примера от практиката. С., 2010, с. 11–13.
8
Мавродиева, И. Виртуална реторика : От дневниците до социалните мрежи. С., 2010, с. 39.
9
Пак там, с. 35–37.

Дизайнът, архитектурата и съдържанието на
сайта трябва да бъдат съобразени с потенциалните потребители.6
И тъй като основната публика на сайта ще
бъдат потребителите, при разработката на
проекта е необходимо да предвидим нуждата
от лесно ориентиране, да разкажем кои сме, с
какво можем да бъдем полезни, какви услуги
предлагаме и какви са начините човек да се
свърже с нас.7
За блоговете често се говори като за онлайн дневници. Това обаче не е съвсем точно.
Истината е, че блоговете по-скоро произхождат от онлайн дневниците, но понастоящем са
претърпели еволюция. Терминът блог произлиза от съчетанието ”logging the web” или в
свободен превод „водя дневник в мрежата”,
оттам ”weblog”, което накрая става просто
„блог”.8 За създател на онлайн дневника се
счита Клаудио Пинянез, чиято първа публикация датира от 24 ноември 1994 г. Първите
истински блогове се появяват през 1997 г. За
по-малко от десетилетие блоговете се развиват технологично, обогатяват съдържанието и
функциите си. Вече не са просто онлайн дневници. Те разширяват влиянието си върху бизнеса и политиката и за тях често се говори
като за нов вид медия.
Блоговете могат да бъдат диференцирани. Част от тях си остават оналйн дневници
на различни хора. Съществуват корпоративни
блогове, блогове на институции, академични
блогове. Съществуват блогове, създадени и
поддържани от библиотеки, които попадат в
класацията „100 най-добри блогове на библиотекарите на бъдещето”.9
Блогът вече може и да не е просто дневник.
Блогът е сайт, в който се пише по различни
теми, като публикациите могат да бъдат само
текстови, аудио, видео или илюстративни материали, а могат и да са съчетание от тези
структурни единици. Публикуването става в
хронологичен ред, като най-новата публикация се появява на първо място при отварянето
на блога. Съществуват възможности за задаване на въпроси и изказване на мнения, за
публикуване на линкове към други блогове,
сайтове, портали, библиотеки и различни институции. Според някои специалисти, например Лон Сафко и Дейвид Брейк, блоговете могат да се възприемат и като социална медия,
неизменна част от Web 2.0. Тази позиция те
застъпват в книгата си „Библията на социал-
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ните медии”.10 Тоест блоговете са една съвременна агора.
Интернет, блоговете, форумите и социалните мрежи предоставят място, където всеки
посетител може да открие и ползва уеббазирана информация, да я коментира, да дава
предложения, да комуникира с хора, с които е
отделен от екрана на монитора.
Допълнителен плюс е, че съвременните
блог-платформи дават възможността от всяка
точка в сайта веднага да може да се премине
в желаната страница или рубрика, без да се
налага връщане в началото. По този начин цялата информация се намира само на разстояние едно или две кликвания с мишката, което
прави навигацията максимално опростена.11
Поддържането на блог в общия случай не
изисква никакъв друг ресурс, освен ентусиазъм. Е, разбира се, трябва да имаме и нещо за
казване.
Интернет ни предлага нещо, което никога
досега не сме притежавали: възможност за
публична изява, възможност да влезем във
всеки дом, във всяко кътче на света и при това
практически безплатно. Достатъчна е регистрацията във Facebook или Wordpress. Разполагаме с уникалната възможност да изведем
българската култура от стъкмения ѝ набързо
10

Мавродиева, И. Виртуална реторика : От дневниците до социалните мрежи. С., 2010, с. 40–41.
11
Томс, Ж. и др. Уеб сайтът : Мисия задължителна.
С., 2009, с. 10–11.

стъклен дом, като говорим с хората и ги изслушваме. Като се вслушваме и като заявяваме ясно и силно какво всъщност представляваме и от какво точно имаме нужда.
Българските библиотеки трябва да влязат
в Интернет не проформа, а в действителност.
Трябва да покажем на хората съкровищата,
които притежаваме, трябва да им обясним, че
библиотеката не е просто една по-голяма лавица с книги.
Библиотеките трябва да присъстват в Интернет не заради самото присъствие, а за да
навлязат в местата, които отдавна са приютили немалка част от техните потребители,
да бъдат близо до тях. Все още твърде малко български библиотеки поддържат блогове,
от което губи както самата институция, така
и читателят. И както казва Сет Годин, известният маркетингов специалист, „...когато вместо в библиотеката децата отиват в мола, не
молът е този, който печели, а библиотеката
е тази, която губи.” Защото загубата на тази
двустранна връзка, ако не бъде преодоляна
своевременно, ще доведе до създаването на
широка пропаст, чието преминаване с времето
ще става все по-трудно. Web 3.0 ни очаква. Но
преди това библиотеката трябва да преодолее
предизвикателствата на Web 2.0.
Ключови думи: библиотека 2.0, библиотечни сайтове, библиотечни онлайн услуги,
Интернет, Регионална библиотека „Пенчо
Славейков” – Варна, социални мрежи

Когато малкото е всичко
Успешният директор
на малка обществена библиотека носи
много дини под една
мишница и го прави
по интелигентен начин.
Джейн Пърлмутър
и Пол Нелсън
През 2007 г. 9214 обществени библиотеки в
Съединените щати са об-

служвали 97% от населението – процент, който
остава стабилен за повече от едно десетилетие.
Но докато големите обществени библиотеки обслужват мнозинството от американците – почти
75%, малките обществени библиотеки са наймногобройните точки за достъп до библиотечни услуги. По-голямата част от обществените
библиотеки (88%) се намират в малки градчета
и села с население, по-малко от 50 000 души,
и повечето от половината задоволяват потребностите на гражданите в селища с население,
по-малко от 10 000 човека.
Директорите на тези библиотеки трябва да
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се справят с много задачи едновременно – да
поддържат контакти със съвета на настоятелите, да определят политиката на библиотеката, да ръководят персонала, да управляват
бюджета, а също така и библиотечните колекции и програми. Когато човекът, натоварен
с всичко това, е подходящият, библиотечните дейности се извършват по-безпроблемно.
Кой ръководи библиотеката?
Въпреки че няма единен стандарт за управление на обществената библиотека, повечето обществени библиотеки в Съединените
щати, и по-специално малките, са организирани като част от общинското управление. Освен това, в почти всички случаи библиотеката
се ръководи и от независим съвет на настоятелите, обикновено назначаван, но в някои
случаи избиран (както е в случая с районните
обществени библиотеки) с ясно дефинирани
от закона отговорности. Обикновено библиотечните съвети са съставени от представители на местната общност, които споделят три
важни характерни черти: искрен интерес към
библиотеката като към значима услуга, добро познаване на общността и общи познания
върху политиката и начина на действие на
библиотеката. Специфичните отговорности
могат да бъдат различни в различните щати,
но като цяло съветът на настоятелите носи отговорност за три области от работата на библиотеката:
- Назначаване на директор и контрол върху администрирането на библиотеката.
- Приемане на годишен бюджет и осигуряване на финансов надзор.
- Изработване и приемане на политика
за управление на дейността и програмите на
библиотеката.
Когато общността е малка, подборът на добра група настоятели може да бъде предизвикателство. Повечето членове на съвета на настоятелите се назначават от кмета, градския
управител, областния управител или от друго
официално лице. Директорите на библиотеките също участват в подбора – намират хора,
които биха искали да вършат тази работа и
които поставят като свой главен приоритет
интересите на библиотеката. Успешното набиране на подходящи хора може да бъде извършено по различни начини. Това включва пряк
контакт или съдействие при подготовката на
документи за кандидатстване. Обикновено
кметовете и областните управители посрещат

добре един предварително изготвен списък с
имената на доброволците. Ако директорът не
е включен в процеса на търсене и подбор на
потенциални членове на съвета на настоятелите в крайна сметка може да бъде назначен
човек, който не се интересува достатъчно от
библиотеката или е неподходящ.
Партньорството между съвета на настоятелите и директора е най-успешно тогава, когато техните роли и отговорности се разбират и
уважават. Докато съветът отговаря за общата
визия на библиотеката (като определя програмите, установява политиката, упражнява
финансов контрол), директорът администрира
текущите дейности (подготвя отчети, управлява колекциите, следи за работата на персонала).
За да изгради ефективни работни отношения със съвета на настоятелите, директорът
на малката библиотека трябва:
- да осигурява сбита и навременна информация (дневен ред, отчети, предложения);
- да насърчава (без да принуждава) всички
членове на съвета да участват в дискусиите
по време на заседания;
- да преглежда предварително дневния ред
заедно с председателя на съвета на настоятелите;
- да се среща с новите членове на съвета, като им осигурява подходящи материали
за ориентиране в ситуацията, да ги разведе
из библиотеката преди първото заседание, в
което те ще вземат участие.
И, с риск да опростим много съветите, ето и
списък на нещата, които не трябва да прави:
- да закъснява за заседание или да не е
добре подготвен;
- да използва библиотечен жаргон, пълен
с акроними;
- да създава непредвидени ситуации, като
например да очаква от членовете да действат
съобразно предложение или препоръка, с които те не са имали възможност да се запознаят
предварително;
- да засипва настоятелите с прекалено
много детайли от ежедневната работа, особено когато те са извън техните основни области
на отговорност.
Ползотворни взаимоотношения
с персонала
В почти всички библиотеки най-голямата
част от бюджета е предвидена за заплати и
други компенсации за персонала.
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Както книгите и другите библиотечни материали трябва да са много внимателно подбирани и организирани в рамките на един
ограничен бюджет така, че да се осигури найдоброто им използване, така и библиотечните
кадри трябва да бъдат внимателно подбирани и за тях трябва да се полагат грижи. Проблемите, свързани с персонала, много често
са първият тест за управленските умения на
един нов библиотечен директор.
Съветът на настоятелите отговаря за назначаването и оценката на работата на директора, а директорът е отговорен за библиотечния персонал. Докато от новия директор
се очаква да се запознае с организацията и с
общността още преди да изготви стратегически план или годишен бюджет, той или тя, по
всяка вероятност, няма да има лукса да познава служителите, когато се наложи да се сблъска със ситуации като вакантна длъжност, недоволен сътрудник, нараняване на работното
място или друг проблем, свързан с персонала
и изискващ незабавна намеса. Когато това се
случи, директорът трябва да се учи много бързо. Настройте се състезателно!
Директорът също така трябва да бъде сигурен, че персоналът представя библиотеката в позитивна светлина и е в състояние да
реагира адекватно при различни ситуации –
от изпълняването на рутинните задължения
до решаването на непредвидени и изискващи
бърза реакция проблеми. Включването на тази
информация в обучението на целия персонал
ще помогне при изпълнението на посочените роли. Персоналът, получил инструктаж в
тази насока, ще покаже пред ползвателите, че
библиотеката е управлявана по професионален начин и това ще помогне на служителите
да се чувстват по-спокойни и по-компетентни.
Възможно е дори дългогодишни служители да
не са запознати с цялата информация и пристигането на нов директор (или всеки друг нов
служител) е добра възможност за актуализиране на знанията им.
Всички членове на персонала
трябва да знаят:
- какво да правят при спешна ситуация;
къде се намират телефонните номера на спешните служби;
- къде се намират противопожарните кранове и как да ги използват;
- кога и как да евакуират хората в сградата;
- какво да правят в случай на природно

бедствие;
- какво да направят, ако някой заседне в
асансьора (ако има такъв);
- как да отговарят на най-основни въпроси: къде се намират тоалетните и залите за
събития, какво е работното време на библиотеката, как се издава читателска карта.
Библиотекарите, които работят в заемната
служба или в справочния отдел, трябва да бъдат в състояние да намерят:
- актуален документ за библиотечната политика;
- екземпляр от текущия бюджет на библиотеката;
- имената на настоятелите и информация
за това кога се провеждат заседанията на съвета;
- информация за групата Приятели на библиотеката.
Библиотекарите, които работят в заемната служба или в справочния отдел, трябва да
знаят:
- кога е била построена сградата на библиотеката;
- къде в библиотеката ще се проведат програмите и срещите, планирани за деня;
- каква е политиката на библиотеката по
отношение на глоби, заемане за дома и презаписване на материали;
- URL на сайта на библиотеката и имейла
на библиотеката и на директора;
как
да
се
справят
с
оплаквания относно даден библиотечен материал;
- как да работят със заявки за информация, подадени от властите, следящи спазването на закона;
- как да намерят имената на хората, които
са встъпили в длъжност след проведени избори;
- какви данъчни декларации могат да бъдат намерени в библиотеката;
- какви видове специални услуги се предлагат в библиотеката (доставки за дома, говорещи книги) и как ползвателите могат да
направят заявка за тях.
Директорът на библиотеката трябва да
знае:
- имената на всички членове на съвета на
настоятелите;
- имената и информация за контакт с найважните служители, които заемат изборна
длъжност в областта, обслужвана от библиотеката (например кмета, областния управител,
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председателя на училищното настоятелство);
- размера на бюджета на библиотеката
(или поне да има груба представа от сумите
по основните пера);
- да може да обясни как се изразходват
средствата, с които разполага библиотеката.
Ефективният ръководител
Осъществяването на контрол означава различни неща за различните мениджъри. За някои от тях това не е нещо повече от създаване
на график и поставяне на работни задачи. Ако
член на персонала не работи добре или между
колегите е възникнал някакъв конфликт, този
тип мениджър не се ангажира, защото приема,
че с течение на времето промените в персонала ще решат проблема. Когато от него се
изисква да даде оценка за работата на отделните служители, мениджърът разчита основно
на стандартизираните форми, като дава на повечето хора една и съща оценка – малко над
средната, като често не обсъжда оценката със
служителя.
Когато някой служител работи под възможностите си, най-добрите ръководители, разбира се, изпълняват по-скоро ролята на лични
консултанти, отколкото на хора, които просто дават оценка. Може би заради опита си в
други области те знаят, че осъществяването
на контрол включва също така окуражаване,
създаване на позитивни взаимоотношения и
помощ за това персоналът да намери мотивация за работа. Те ясно очертават целите и
обясняват как всяка длъжност помага за осъществяването им.
Има много книги за управление на персонала – на индивидуално ниво, където ръководителят е ментор или личен консултант; на
групово ниво, където ръководителят работи за
подобряване на работата в колектива и разрешава конфликти; на институционално ниво,
където ръководителят дава принос за организационната култура.
За полезно средство за мениджърите, които работят с персонала на индивидуално и
групово ниво, се счита оценката за работата
– не типичният формуляр, който се попълва
веднъж годишно и се използва като основа за
определяне на увеличаването на заплатата,
а дискусия, която осигурява полезна обратна
връзка, помага да се формулират целите за
личностното развитие и дава възможност на
служителя да сподели своите очаквания за

професионалното си израстване и увеличение
на възнаграждението.
Дискусията, свързана с оценка за работата
на служителя, не предполага винаги формална, цялостна оценка по определена система за
атестиране. Понякога неформалната консултация може да канализира и подобри ефективността на работата на служителя, преди
да се стигне до нежелана ситуация. Доброто
представяне винаги трябва да бъде оценено
на момента, но също така е добре да се отдели известно време, за да може служителят да
прегледа длъжностната си характеристика, да
бъде похвален за това, което върши добре и
да бъде попитан как може да му се помогне да
подобри работата си в други области. В една
малка библиотека ръководителят обикновено
има впечатления от първа ръка за начина, по
който работи всеки един от служителите, но
ако в някои случаи тези впечатления не са чак
толкова преки, защото работното време на
двамата не съвпада, е полезно ръководителят
да попита други колеги как работи въпросният
човек. Възможно е длъжностната характеристика да не е била направена прецизно; някои
задачи, които са били актуални в миналото,
вече да не са такива или вече да са възложени на друг служител. Винаги най-подходящият човек, който може да даде предложения за
промяна на длъжностната характеристика, е
този, който заема длъжността.
Когато взаимоотношенията между директора и съвета на настоятелите или между директора и служителите не са добри, в малкото населено място това лесно се разбира от
местните хора и застрашава репутацията на
институцията и нейната ефективност. Директор, който успешно работи и с началниците,
и с подчинените си, комуникира ефективно с
всички участници в процеса, има много по-голям шанс да изгради организация, която общността ще уважава и подкрепя. А това е достойно за уважение!
Превод: Диана Велкова
americancorner@libsofia.bg
Столична библиотека
от списание Аmerican libraries
Ключови думи: американски библиотеки,
библиотечен мениджмънт, лидерство,
обществени библиотеки, управление
на библиотеките
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Нетрадиционно
сътрудничество
със своя история,
настояще и бъдеще
Милена Марковска | gbph@abv.bg
ГБ „Паисий Хилендарски” – Асеновград
В ерата на информационните технологии
библиотеките непрекъснато се променят. Търсят нови форми и пространства, за да отговорят на очакванията на своите потребители.
Глобализацията влезе в дейността на библиотеките с необходимостта от нови съвместни
проекти с обществена значимост.
Едно нетрадиционно сътрудничество със
своя история, настояще и бъдеще се роди
между Градска библиотека „Паисий Хилендарски” – Асеновград, и Териториална дирекция
„Бюро по труда” – Асеновград, Лъки, Садово.
Началото бе дадено с участието на библиотеката в различните програми и мерки по насърчаване на заетостта на безработни лица до
29-годишна възраст и Националната програма за хора с трайни увреждания, по които в
библиотеката работиха книговези, портиери и
куриери.
Участието на Градска библиотека в Програмата „Глоб@лни библиотеки – България” даде
нови възможности за разширяване на предлаганите услуги за общността. Създаде се реална материална среда за реализиране на нови
съвместни инициативи. Такъв е най-мащабният проект за библиотеката през последните
години – партньорството с Бюрото по труда в
името на обща кауза – осигуряване на знания,
информация и комуникация на търсещите работа лица.
По данни на Териториалната дирекция
(ТД), регистрираните безработните лица в Община Асеновград към 31.11.2011 г. са 7,9% от
населението на общината. Това е една от уязвимите групи в обществото и една от целевите
групи по Програмата „Глоб@лни библиотеки
– България”. Това са хора в активна трудова
възраст, които, дори и да имат домашен компютър, е вероятно да срещат затруднения при
изплащане на месечните такси за Интернет.

Партньорството ни даде възможност да проучим максимално информационните потребностите на тази социална група и по-бързо да
достигнем до сътрудничество с тях.
При откриването на Библиотечния информационен център (БИЦ) първи на нашата
покана за официално гостуване се отзоваха
социалните работници от Териториална дирекция „Бюро по труда” (ТДБТ). И нещо повече: специално за откриването му и в помощ на
предстоящата дейност те изготвиха списък с
полезни сайтове за безработните лица, който
поставихме на всяко едно автоматизирано работно място. Юлиана Алагьозова – началникотдел „Посреднически услуги” беше нашият
пръв обучител в работата с информацията от
Интернет страницата на Агенция по заетостта.
Месец след откриването на центъра Градска библиотека „Паисий Хилендарски” стана
домакин на Изнесена трудова борса, инициирана от Дирекция „Бюро по труда” (ДБТ), чиято цел беше търсещите работа да се срещнат с
работодателите без посредничеството на фирми. Ролята на библиотеката, освен като място
за провеждане на кампанията, беше да дава
информация на търсещите работа лица за начина на протичане на срещата и как да се подготвят за нея. По време на борсата библиотечните специалисти използваха възможността
да представят пред събралите се граждани,
журналисти и работодатели възможностите на
новия Библиотечно-информационен център.
След приключването на форума БИЦ беше
посетен от голям брой граждани. По данни на
ТД, като резултат от съвместните ни усилия,
две безработни лица са започнали работа непосредствено след форума. Макар в цифри
този резултат да не е голям, за самите тези
хора това е 100% разрешаване на техния проблем с намиране на работа.
Друга важна посока в нашите съвместни
усилия е информационното посредничество
между двете институции. От информационно-
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то табло в ТД регистрираните лица могат да
се запознаят с услугите на информационния
център в библиотеката, както и за работното
му време. В библиотеката пък нашите ползватели могат да получат важна информация за
актуални проекти: EURES – Европейска мрежа
за работа, Намиране на работа в Европа – ръководство за лица, търсещи работа, Националната кампания за превенция на трафика
на хора, Какво прави за Вас социална Европа
– чрез информационни брошури, които нашият партньор – ТД, редовно ни предоставя.
Продължава и сътрудничеството ни по провеждане на информационни кампании. Беше
извършена групова консултация и презентация за възможности за работа във Великобритания, в която взеха участие 102 безработни
лица. В процес на обсъждане е и следващият
ни съвместен проект – информационна кампания за насърчителните мерки за работодателите.
Днес, при влизане в библиотеката, ще ви
посрещне портиер, ще ви упъти, ще провери
дали в информационния център има свободно

място и кога ще се освободи следващо. Това
стана възможно благодарение на участието ни
в Националната програмата „Нова възможност
за заетост”, по която три безработни лица станаха част от екипа на библиотеката. След два
месеца ще изтекат 6-месечните договори, но
междувременно ние подготвяме документи за
участие в следващата програма. Най-трудното ще бъде раздялата с хората, с които вече
свикнахме, но се надяваме и им пожелаваме
да си намерят постоянна добра работа.
Искрено благодарим на целия екип на ТД
„Бюро по труда” – Асеновград, за споделеното разбиране на истината, че съвместната ни
дейност подобрява имиджа и на двете институции, засилва обществената ни значимост.
Ключови думи: библиотечен информационен център, Градска библиотека „Паисий
Хилендарски” – Асеновград, добри практики,
информационни кампании, партньорства,
Програма „Глоб@лни библиотеки – България”, ТД „Бюро по труда” – Асеновград,
Лъки, Садово, трудова борса

Едно пътуване до Анадола

Ново партньорство
на Регионална библиотека „Гео Милев” – Монтана
Кети Костадинова | montanalib@gmail.com
РБ „Гео Милев” – Монтана

Секторна програма „Коменски” – Регионални партньорства, е една от многобройните
програми на Европейския съюз, имаща за цел
съвместната работа и обмен на опит между
ученици и преподаватели от всички държави,
членки на ЕС и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция. Програмата дава възможност
на регионални и местни образователни власти
от два региона да работят заедно по една или
повече теми от взаимен интерес в сътрудничество с училища и други организации, участващи в образователния процес. Тя носи името
на чешкия философ, хуманист, теолог и педагог Ян Амос Коменски и е част от програмата
„Учене през целия живот”.
Регионална библиотека „Гео Милев” – Монтана, е участник в проект „Да направим преподаването и ученето по-привлекателно чрез

ИКТ” по програма „Коменски” съвместно с Община Монтана и СОУ „Иван Вазов”. Партньори
от Турция са Регионалният инспекторат по образованието в град Адъяман, Публичната библиотека на провинция Адъяман и Анадолската
гимназия „Фатих”. Целият проект е на стойност 40 000 евро. Българските партньорски
организации получават 19 960 евро, като Община Монтана участва с 2 600 евро съфинансиране. Продължителността му е две години и
ще приключи до м. юни 2013 г.
Основната цел на проекта е да се подобри
качеството на управлението, преподаването
и усвояването на учебния материал в училищата чрез ползване на информационно-комуникационни технологии, които стават все
по-важни във времето и обществото, в което
живеем. Проектът си поставя и следните задачи: да съдейства за разбирателството между
представителите на различни националности,
да създаде навици за обучение през целия
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живот, да помогне на тези, които наймного се нуждаят от приобщаване към
образованието в училище да придобият
умения за ползване и намиране на информация. Чрез анализ на образователните системи и обмяна на добрите практики в България и Турция ще се даде
възможност за нов поглед към образованието и за постигане на единната му
европейска визия – без оглед на етнически, социални и културни различия.
Реализацията на проекта започна с
визита в Монтана на партньорите от
Турция от 13 до 18 ноември 2011 г. Посещението в нашата библиотека съвпадна с обучение по ИКТ по Програма „Глоб@
лни библиотеки – България”. Директорът на
Публичната библиотека на провинция Адъяман – госпожа Филиз Карабулут, прояви интерес към програмата и изяви желание и те
да кандидатстват по нея. Турските гости бяха
впечатлени от разказа за читалищните библиотеки в Община Монтана, особено от факта,
че в почти всяко село има библиотека.
През месец декември 2011 г. представители от партньорските организации от Монтана
заминахме на посещение в Адъяман, Турция.
Малко се вълнувах – това бе първото ми посещение в тази съседна страна. Познавах я само
от разказите на приятели и близки, били там.
Адъяман (в превод – Града с трудното име)
е център на провинция със същото име, разположена в Югоизточна Турция. Историята на
града достига до времената на първите човешки цивилизации. В хода на направените исторически разкопки най-старите открити находки са от 3-то хилядолетие преди нашата ера.
Градът е под хегемонията на хети, митанийци,
асирийци, медийци, перси и римляни. Всички
те оставят следи от културния, социалния и
религиозния си живот. Явяващ се на границата между Арабската и Византийската империя, той е подлаган на многократни обсади от
страна на различни династии. Едва през 1517
г. влиза в състава на Османската империя.
Адъяман не е индустриален център, намира се в селскостопански регион, напояван от
водите на река Ефрат и от язовира „Ататюрк”.
Там може да се видят две крайности – нови
коли и ... мулета и магарета. Първото ми впечатление е от новото строителство – не много
високи жилищни сгради, до една със слънчеви колектори по покривите, с много добра ин-

Таблото за „Добре дошли”

фраструктура. Второто – от хората – спокойни и добри. Днес населението на този голям
и разнолик град наброява 345 800 души. Той
е притегателен и за хора от централната част
на Турция.
Още в първия ден от престоя ни посещаваме Публичната библиотека и отново се срещаме с нейния директор – госпожа Филиз Карабулут. Посрещнаха ни с надписа „Добре дошли”
и тъй като не притежават книги от български
автори, на таблото ни посрещна един добре
познат и в България литературен герой – Настрадин Ходжа.
Библиотеката е основана през 1957–1958
г. като приемник на училищна библиотека. В
сегашната си сграда се помещава от 1982 г.,
когато е построен и градският музей, намиращ
се непосредствено зад нея. Сградата е на 3
етажа и през последните години е реновирана, за да отговаря на съвременните изисквания. Осигурена е 24-часова полицейска охрана.
В библиотеката непрекъснато се уреждат
изложби – художествени и литературни. В два
красиви остъклени шкафа са изложени творбите на изявени културни деятели, не само с
регионално, но и с национално и международно значение. Имат електронен онлайн каталог, а всички големи библиотеки в Турция са
интегрирани помежду си чрез единна библиотечно-информационна система. Повечето от
процесите са автоматизирани. В библиотеката
работят и много студенти. Читателите също са
предимно млади хора.
В компютърната зала са разположени и
компютри за читатели с увредено зрение, с
осигурен подходящ софтуер за техните нужди.
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Специалният апарат за четене

Притежават и специален апарат за четене,
който е със силна разделителна способност,
цветова чувствителност и възможности за уголемяване на текст или отделни думи.
Библиотеката разполага с библиобус – нов
(от 2010 г.), който е специално оборудван, а
не пригоден за целта. Той обслужва 32 села (в
рамките на един ден) в района на града, като
срокът за ползване на библиотечните материали е 5 дни.
Библиотечната и учителската професия са
много престижни в Турция и преобладават колегите мъже. Като цяло може да се отбележи голямата крачка напред, която държавата
е направила в развитието на образованието
и библиотеките в годините на републиката.
Най-големите библиотеки са съсредоточени
в Истанбул и Анкара. Наред с тях, във всички големи градове има така наречените публични или народни библиотеки, каквато е и
библиотеката в Адъяман. В града има много
училища, частни и държавни, голям университет. Във всяко училище има библиотека.
Фондовете им не са богати – състоят се само
от учебно-помощна и справочна литература.
От чуждоезиковата литература преобладава
тази на английски език, от която притежават
и ценни издания – например пълното издание

на Енциклопедия Британика.
Първите стъпки по съвместния проект вече
са направени, създаден е и сайтът: http://
adiyaman-montanaictproject.com. В следващата година и половина ни предстои:
1. Създаване на въпросник, който ще определи настоящата ситуация на използването
на ИКТ;
2. Анкета за начините за използване на
ИКТ;
3. Споделяне на дейности, свързани с използването на ИКТ в класните стаи;
4. Обмен на снимков материал и информация за страните партньори, училища и институции;
5. Изложба на рисунки в училищата в Монтана за преимуществата от използването на
ИКТ в образованието;
6. Споделяне на знания и опит с родителите на учениците, както и с жители на града;
7. Културни и социални дейности като танци, изложби, запознаване с културното наследство;
8. Изготвяне на брошура, на английски и
на български език, за дейностите, извършени
по проекта.
Във връзка си изброените по-горе дейности, в Регионална библиотека „Гео Милев” ще
извършим и:
1. Разгласа на дейностите по проекта на
специално изработено табло;
2. Споделяне на опита и добрите резултати, получени от проекта, с други библиотеки
в региона;
3. Споделяне и популяризиране на положителния опит, придобит по време на пътуванията с колеги от други страни.
При посещения в други държави хората научават много за чуждестранния опит, замислят се за сходствата и различията помежду
им, получават идея как да приложат добрите
практики в родината си. През последните години българските библиотеки се отвориха за и
към света. Дано тази тенденция продължи, за
да бъдем в крак с времето, което отрежда на
библиотеките важна роля в епохата на информационното общество.

Ключови думи: библиотеки, ИКТ, партньорства, програми на Европейския съюз, Регионална библиотека „Гео Милев” – Монтана,
Секторна програма „Коменски”, Турция
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Пътуващи семинари
по литературни маршрути
Йовка Ръцева | metodichen_sh@abv.bg
РБ „Стилиян Чилингиров” – Шумен
Идеята на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен, да се отправя поглед
към големите шуменски възрожденски творци
и по съвременен начин да бъдат представени на днешните поколения чрез литературни
маршрути се реализира вече четири години
(2008–2011 г.). Разработени и осъществени са
проекти за четирима шуменци: Илия Блъсков –
„Изгубена Станка”, Васил Друмев – „Нещастна
фамилия”, Добри Войников – културни послания, Сава Доброплодни – културни послания.
Всеки литературен маршрут е посветен на
отделен писател и включва освен обекти в Шумен и посещение на други селища, свързани с
живота и делото му. Предварителната подготовка включва изработването на илюстрован
пътеводител с богата информация – биография, културно-просветни и духовни процеси през Възраждането в Шумен, литературно
творчество, история, настояще, забележителности на населените места, които ще се посетят. Също така и карта на маршрута с текст и
снимков материал. Задължително е участието
на професионален екскурзовод от Регионален
исторически музей.
В групите се включват представители на
Общината, културни институти, медии, приятели на библиотеката. След приключване на
пътуването, то се отразява в местния и централния печат и в електронните медии. Изложбата от снимки на участниците е финалът на литературния
маршрут.
По два от литературните
маршрути вече са реализирани
пътуващи семинари с библиотекари от читалищни и училищни
библиотеки от Шуменска област.
Първият бе през април 2010 г.,
свързан с Илия Блъсков и произведението му „Изгубена Станка”.
Маршрутът бе Шумен–Осмар–Велики Преслав–Драгоево–
Златарски
манастир–Иван-

ски–Шумен. С помощта на Милена Андреева
– наш екскурзовод, посетихме местата, където се е развивало действието на литературната творба. Въпреки близостта на селищата
до Шумен, колегите откриха непознати забележителности и красоти и споделиха, че ще ги
посетят със семействата си.
През октомври 2011 г. 50 представители
на читалищни и училищни библиотеки от Шуменска област участваха в пътуващ семинар
по литературен маршрут, свързан с живота и
дейността на бележития възрожденски творец
– шуменецът Добри Войников. Семинарът бе
организиран от неправителствената организация „Мисия Култура” със съдействието на РБ
„Стилиян Чилингиров”. Маршрутът бе Шумен–
Лясковец–Велико Търново–Къпиновски манастир–Шумен.
В Лясковец посетихме Музея на гурбетчийското градинарство с етнографска къща –
единствен на Балканския полуостров. Особено впечатление на участниците направи това,
че музеят е изграден към народното читалище
в града и е част от неговата дейност.
Във Велико Търново представителите на
всички общини от Шуменска област и училищата в гр. Шумен отдадоха своята почит и
уважение към Добри Войников с поднасяне на
цветя на гроба му.
Независимо от това, че голяма част от колегите бяха посещавали къщата музей „Емилиян
Станев”, отново се потопиха в атмосферата, в
която е живял и творил големият български
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писател. Посетихме и катедралния храм „Рождество на Пресвета Богородица”, където се
намира гробът на Васил Друмев. Разходката
из старопрестолния Търновград продължи по
Самоводската чаршия с хана на Хаджи Никола
и многото пъстроцветни дюкянчета и работилници за стари български занаяти.
Последната спирка бе Къпиновският манастир „Свети Никола” (1272 г.). Древната
светиня, издигаща се достолепно в Балкана,
ни прие радушно и успокоително сред своите
икони и стенописи.
Наш гид в това пътуване бе един от найдобрите познавачи на живота и делото на Добри Войников – Нора Марчева – уредник на
къщата музей „Добри Войников” в гр. Шумен.
През цялото време тя неуморно говори за Войников, за поминъка на старите жители на Търновския край, за културните и историческите
забележителности, за манастирите...
Ползвайки опита на Регионална библиотека, през 2010 г. библиотеката при Природо-математическа гимназия „Нанчо Попович” в Шумен стана инициатор на литературен маршрут,
свързан с писателя Емилиян Станев и напълно
бе подкрепена от ръководството на гимназията. Учениците написаха реферати, посетиха Велико Търново и къщата музей „Емилиян
Станев”, правиха снимки, а след това издадоха сами брошура и я презентираха. Гости на
събитието бяха представители на общината,
на Регионална библиотека, Радка Пенчева –
уредник на музея, журналисти, учители и ученици от съседни училища.
Налице са контакти и координация между Регионална библиотека, музеи, читалища,
училища, медии.
Тази нова съвременна форма за популяризиране на родния край, бележити литературни творци и природни забележителности
става все по-популярна и можем да говорим
за културен туризъм, за добри библиотечни
практики с устойчив характер във времето,
инициирани и реализирани от библиотечни
специалисти.
Забележка:
За повече подробности вж. сайта на Регионална библиотека: www.libshumen.org
Ключови думи: културен туризъм, пътуващи
семинари, Регионална библиотека „Стилиян
Чилингиров” – Шумен
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За възрожденските проекти
и литературните срещи
на поколенията
Ели Трингова | e_tringova@yahoo.com
Библиотека при 7 СОУ „Св. Седмочислениц” – София
Хубаво е, когато в училище идват писатели,
а срещите с тях се превръщат в литературни
събития, макар и в по-малък мащаб в сравнение с тези в общественото пространство. Това
ни дава надежда, че книгите ги има и ще ги
има. Както и техните читатели, които всъщност ние в момента възпитаваме като такива,
давайки им възможността да се докоснат до
интересния и различен от всичко друго свят
на книгите. За такива събития е тази статия.
Отминалата 2011 г. беше важна и знакова за
библиотеката на 7 СОУ „Св. Седмочисленици”,
гр. София – богата на срещи и събития, свързани с детската литература и с литературата за
възрастни. Те безспорно оставят своята следа
в културния живот на училището – приемник
на някогашната Първа девическа гимназия.
В сътрудничество с издателство „ФЮТ”
подготвихме и проведохме срещи с детските
писатели Кина Къдрева и Юлия Спиридонова – Юлка, които се превърнаха в празници
за най-малките читатели. Имахме литературни четения на откъси от книгите, спектакли,
водени от издателите на „ФЮТ” и от самите
ученици, литературни игри и още много други
изненади. Гост на най-малките читатели беше
Стефан Цанев със своите „Анини приказки”,
който завладя аудиторията с разказ за творческата предистория на една от най-популярните книги за деца у нас.
Преди пет години в училището стартира
проект „Писатели гостуват в Седмо”, получил медиен отзвук и обществено признание.
Едно начинание с възрожденски дух и огромно желание за задълбочено и професионално представяне на най-новите произведения
на българската литература пред училищната
общност. Оттогава ученици от различни поколения се срещат с някои от най-изявените ни
съвременни писатели и поети – Теодора Димова, Алек Попов, Екатерина Йосифова, Рада
Панчовска, Оля Стоянова, Йордан Ефтимов и

др. И не само това, а те имат възможността да
четат техните дарени на библиотеката книги.
Автор на този проект е Живка Симова, писател
и преподавател по български език и литература в гимназията. По нейна идея поредният
гост на 7 СОУ тази година бе Георги Господинов – поет, писател и драматург, чийто „Естествен роман” е може би най-превежданата
съвременна българска книга.
Разбира се, както всички срещи, и тази
беше съпроводена със сериозна подготовка.
Дванадесетокласниците се запознаха предварително с творчеството на едно от водещите
имена в българската литература от 90-те години на миналия век и първото десетилетие
на ХХІ век.
Георги Господинов е писател със самобитен стил и дълбочина в поезията и прозата и
едно особено лирическо вглеждане в живота.
Произведенията му „Лапидариум”, „Естествен
роман”, сборникът „И други истории”, книжката с пиеси, озаглавена „Апокалипсисът идва в
шест вечерта”, се предаваха от ръка на ръка,
за да могат повече читатели ученици да се запознаят с тях. Естествено това провокираше
доста предварителни разговори за книгите на
Господинов и довеждаше до едно нетърпеливо
очакване на срещата с него.
Може би най-голямата и интересна изненада за учениците беше посещението на постановката „Апокалипсисът идва в шест вечерта”
в Малък градски театър „Зад канала”, организирано от Ж. Симова. Един изключителен и
дълбок спектакъл на Маргарита Младенова,
съчетал различни елементи от творчеството
на писателя. Така, давайки на учениците една
по-атрактивна визуална представа за сюжетите, персонажите, явните и скритите емоционални послания на Господинов, пиесата провокира у тях още по-голям и осмислен интерес
към предстоящата среща. Съчетаването на няколко изкуства винаги довежда до по-голяма
пълнота на възприятията. Отзвукът от съпреживяното представление беше дълго коментиран от учениците, които бяха изключително
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впечатлени от играта на актьори от класата на Илка Зафирова, Малин Кръстев,
Владимир Пенев, Светлана Янчева и др.
И най-хубавото беше, че библиотеката на
училището се превърна в камерна среда
за споделяне на впечатленията от пиесата и вълненията от прочетените книги на
писателя.
На 7 декември м.г. лекционната зала
на училището беше препълнена с ученици от дванадесетите класове и учители,
които нетърпеливо очакваха своя гост.
Разговорът започна съвсем непринудено. След встъпителните думи на Ж.
Симова Господинов разказа много интересни подробности за творческия си процес – за
трудното начало, за дебютната си стихосбирка „Лапидариум”, в която стиховете са толкова
кратки – може би като следствие на факта, че
са писани върху трамвайни билети, за любимата си група – „Бийтълс”, несъмнено оказала
голямо влияние върху поезията му, за 90-те
години на миналия век, донесли толкова надежди, възторг, но и тъга на поколението на
40–50 годишните днес. И всичко това беше
съпроводено с поезия. Първо прозвуча „Girl”,
последва „Любов”... Като игра на думи и асоциации се включи и Ж. Симова, която прочете „Жената на август”, „Черешата на един народ”. Открои знаменитата фраза от него – „И
тази година няма да има въстание, дядовото”,
превърнала се в горчива констатация на цяло
едно поколение на прехода у нас. Получи се
един импровизиран миниспектакъл.
Разговорът продължи съвсем естествено за
Яворов и Вапцаров, за съвременната българска поезия. За приятна изненада на автора се
оказа, че много от дванадесетокласниците четат днешните поети и дори си имат любими сред
тях. Като една идея за насърчение прозвучаха

думите на Господинов, че днес четенето
е модерно и че четящите хора са красиви. Много от учениците се спогледаха с
одобрение след тези
думи.
Стана дума и за
първия
роман
на
Георги Господинов – „Естествен роман”, публикуван на 19 езика, сред които английски,
немски, френски, испански, получил отзиви в изданията на „Ню Йоркър”, „Гардиан”,
„Таймс”, „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг”.
Авторът сподели, че има лични истории в романа, което е нещо обичайно за повечето му
произведения. Получи се интересна дискусия
с учениците, които направиха асоциативна
връзка между романа, поезията и пиесата на
Господинов „Апокалипсисът идва в 6 вечерта”.
Откроиха се философски обобщения за тъгата, за малкия човешки апокалипсис, който се
случва, независимо дали се нуждаем от него,
за несигурността и тревогите на неуспеха.
„Ще се опитам чрез тази пиеса да разчета някои от знаците в творчеството на Георги
Господинов – сподели Ж. Симова. – Възприех
спектакъла като мозъчен импулс, който пропуска до нас различни истории и гласове за тъгите ни – понякога като естество на мъдростта, друг път – като остатъчен прах – та нали
всеки си има и свой апокалипсис или път като
прозрение, сякаш провокирано от философията на Чоран, за когото мъдростта се състои в
умението да губиш. Тъгата на 90-те ... , тъга-
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та – като провокация, като многоточие между
хумора и меланхолията, тъгата като част от
драмата на личността, ... като самопознание и
своеобразен начин на сближаване, като поетичен и драматургичен лек срещу инертността
и оскотяването”.
Учениците споделиха и впечатленията си
от спектакъла, от който някои излязоха въодушевени, други – доста вглъбени, а трети – с откровението, че още не са дорасли да разберат
сериозността на идеите на автора. Някои изказаха възхищението си от прекрасната игра
на актьорите, други – от подхода на режисьорката М. Младенова да изгради постановката и
чрез гласа на поезията на Господинов. Като
цяло витаеше усещането за едно съпреживяно
и запомнящо се представление. За учениците
на срещата имаше още една изненада. Това
беше фактът, че те бяха първата публика,
пред която писателят представи екземпляр от
новия си роман „Физика на тъгата”. Истинско
събитие, което тогава предшестваше официалната премиера на книгата на Господинов
на Панаира на книгата в НДК. Предколедната
изненада на писателя беше подаръкът за училищната библиотека – няколко негови книги с
автограф. Един мил и щедър дарителски жест
във време, когато библиотеките са оставени
сами да търсят начини за комплектуването на
своите фондове с актуални заглавия. Писателят получи дар коледна звезда и стихотворението „Тъга”, написано преди година от Кра-

симир Иванов от 12б кл., удостоено с първа
награда на национален ученически конкурс за
поезия на тема „Бог е любов”. Определеният
за срещата разговор един учебен час, разбира
се, не стигна, но все пак учениците успяха да
зададат своите въпроси, да споделят впечатленията си от прочетените книги и емоциите,
завладели ги по време на представлението.
Накрая авторът даде свои автографи на учениците и си пожелахме нови срещи.
Господинов изяви желание и беше поканен
да разгледа библиотеката на училището. Остана приятно изненадан от атмосферата в нея,
от богатия фонд, от прекрасната възможност
учениците да имат такова място за четене.
В нея той с удивление разгледа уникалната
колекция от книги, запазени от времето на
Първа девическа гимназия, чийто приемник е
днешното 7 СОУ.
Това събитие донесе много емоции и прекрасни моменти от досега с творчеството и
живото общуване с един от най-превежданите съвременни български автори. Неговите
млади читатели останаха развълнувани, мислещи, спорещи, но и обогатени като личности след поредицата от преживявания, свързани с тази среща. А следващата? Може би – с
Деян Енев.
Ключови думи: добри практики,
7 СОУ „Св. Седмочисленици” – София, срещи
с писатели, училищни библиотеки, четене

Възможности
на училищната библиотека
да приобщи учениците
към европейските празници
Слава Цилкова | slaveja1@abv.bg
Библиотека при СОУ „Иван Вазов” – Сопот
Образованието, подготовката и възпитанието на децата и младите хора през последните
години се осъществява в рамките на културно-образователна среда, подчинена на принципите на толерантност, на уважение към

различните етноси и култури, среда, която
утвърждава европейските ценности и работи
за изграждане на единство в многообразието.
Извънкласната дейност е добра възможност за
учениците да получават повече информация
за различни народи и култури, да разширяват
своите знания, да развиват умения и потребност от адекватна комуникация, да изграждат
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европейско съзнание и поведение.
Препоръчителната възрастова група за активно въздействие обхваща
учениците от 5. до 7. клас. В методиката на работа водещо е постигането на поставената цел, съобразно с техните интереси, възраст
и разглежданата проблематика в
учебните часове по темата „Европа”.
В училищната библиотека могат да се подготвят и провеждат
интересни събития, чрез които да
се представят европейските национални празници, участниците да се
запознават с обичаите и традициите на страни от обединена Европа.
Те трябва да предоставят по достъпен, разбираем и интересен начин знания за съвременното място
и ролята на отделните държави в
Европа, както и за връзките им с
България днес. Обединена Европа
трябва да бъде представяна на децата многообразно, с акцент върху
свързващото – стопански практики
и икономически механизми, общо
културно наследство, стратегия за
справяне с общи проблеми, история на общите морални и политически ценности.
Само когато учениците са усвоили повече знания, придобили са нови умения, могат да имат
ясно изградена позиция, да виждат своето място в обществото и да
бъдат съпричастни на процесите,
които се извършват в него. Възпитани в европейската ценностна
система, младите хора ще бъдат
конкурентоспособни и ще могат да
се интегрират в Европа с изчерпателни и трайни знания, като ще
дадат възможност за формиране на
български принос в европейския
дух и съзнание.
Във връзка с така поставена цел
трябва да се решат редица професионални задачи:
1. Да се проучи информацията
и да се извадят основни данни по
темата от:

Приказка за „Малката инфанта,
която била превърната в бадемово дръвче”

Презентация за Испания

Виктория Бойчева в ролята на Хулио Иглесиас
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•		библиотечния фонд (книги, справочници, периодика, други носители на информация);
•		електронни ресурси в интернет.
2. Да се проучат знанията и интересите на
учениците по темата чрез:
• анкети;
• неформални разговори.
3. Да се подготвят формите за представяне
на информация за празниците:
• витрини;
• викторини;
• срещи в библиотеката.
4. Да се организират матинета, посветени
на избрани държави.
Подготовка на мероприятията
1. Изработване на програма. Избират се
държавите и се определят датите за провеждане, съобразно националните празници на
страните. Проучват се желанията от страна на
учителите – класните ръководители, преподавателите по география, информационни технологии, хореография и домашен бит и техника (готварство). Оформя се екип за работа.
2. Изготвяне, разпространение и попълване на анкета в час на класа. Анализиране на
резултатите – отчита се какво знаят/не знаят
за ЕС и за определените държави, какъв процент желаят да научат повече.
3. Избират се ученици, желаещи да участват в подготовката и провеждането на мероприятията.
4. Подбор на документи. Изготвят се препоръчителни библиографски списъци. Определя се какви видове документи ще бъдат използвани при разработване на темата (книги,
брошури, списания, справочници, филми, интернет сайтове).
5. Провежда се семинарно занятие, в което
участват библиотекарят и работният екип. На
него:
• библиотекарят представя резултатите
от анкетата, темите, концепцията и примерен
сценарий за провеждане за матинета в училищната библиотека;
• създават се работни групи и се избират
отговорници за всяка държава; определят се
конкретните задачи за изпълнение;
• раздават се материалите и библиографските списъци на учениците-участници;
• изготвя се календар на матинетата.

Форми на представяне
1. Изложба от рисунки на ученици от различни класове за избраните държави. Тя ще
рекламира библиотечното събитие и ще е своеобразна покана за посещение на матинетата
към всички в училище.
2. Витрина в библиотеката с атрактивни и
занимателни материали по темата.
3. Кулинарна изложба от блюда, подготвени в часовете по Бит и техника (готварство),
подкрепена с литература и снимков материал.
4. Мултимедийни презентации за всяка
държава, изготвени в часовете по Информационни технологии.
5. Последният учебен час, в деня на матинето, класовете ще бъдат посетени от ученик/
ученичка, подходящо облечени в национална
носия на държавата, която ще се представя.
Те ще поздравят и поканят съучениците и учителите си на съответния език:
• Buenas dias! Vamos de vacaciones!
(Испания)
• Hyvaa iltapavaa.Kehotan teita loma.
(Финландия)
• Buna ziua.Va invite sa vacanta.
(Румъния)
• Καλό απόγευμα. Σας προσκαλούμε σε
διακοπές. (Гърция)
• Buon pomeriggio. Vi invito a vacanze.
(Италия)
• Hallo! Kommen sie und faiern.
(Германия)
Примерен сценарий за матине:
Запознаване с Испания
Дата: 12 октомври
Начало: 14.00 ч.
Край: 16.00 ч.
1. Посрещане на гостите с бадемов сладкиш с мед за „Добре дошли”. Той е специално
приготвен в Свободноизбираема подготовка
(СИП) по готварство. Занятието е било посветено на испанската кухня. Обсъдили са различни рецепти. Изпробвали са тортиля, паеля,
андалуска салата, гаспачо, флан.
2. Звучи испанска музика, а на екрана се
прожектират клипове с Фламенко и Пасо добле. В часовете по Музика и по Информационни
технологии учениците са подготвили презентация, представяща музикалното и танцовото
изкуство на испанците.
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3. Библиотекарят приветства гостите с
встъпителни думи и открива матинето с Кралския марш (La Marcha Real), който e национален химн на Испания от 1770 г. Основа на
музиката е „Гренадирският марш” (La Marcha
Granadera). Това е един от малкото национални химни, които нямат текст.
4. Представяне на историята на Испания от
ученик, който предварително е подбрал интересни факти за иберийците, за Андалусия и
Картаген, за Римска Испания, за Мюсюлманска Испания, за Реконкиста, за колонизацията, за Франциско Франко.
5. Представяне на съвременна Испания от
друг ученик – географско положение и особености, държавно устройство и административно деление, население, членство на страната
в ЕС, туристически забележителности. Акцентът в изложението е върху това, че Испания
е монархия – представя се кралското семейство, религията и етносите, богатото културно
наследство (на 2-ро място след Италия в списъка на ЮНЕСКО). Кратък разказ, онагледен
със снимки, отвежда слушателите към Мадрид, Барселона, Валенсия, Севиля, Малага, по
плажовете на Тенерифе и Палма де Майорка.
6. Запознаване с националния празник на
испанците – 12 октомври. Той е свързан с откриването на Америка от Христофор Колумб
през 1492 година. Пускат се кадри от филма
„Завладяването на рая” (режисьор Ридли Скот,
сценарист Розелин Бош), направен по случай
500-годишнината от откриването на Америка.
Задават се въпроси към публиката, свързани
с Христофор Колумб: Знаете ли кой е открил
Америка?, Знаете ли къде е роден Христофор
Колумб? Ученик представя любопитни факти,
свързани с мореплавателя и Испания, с корабите, на които е плавал, с въпроса дали пътешествията на Колумб разрешават спора Земята кръгла ли е или плоска. Загатва се за
откриването на тютюна, ванилията, каучука.
7. Следва игра с публиката „Знаете ли,
че...”:
За испанците Дядо Коледа няма голямо
значение. Празнуват Коледа със семействата
си, но си разменят подаръци на 6. януари.
Испанската дума ”fiesta” вече отдавна не се
нуждае от превод на който и да е език. Едва
ли има някой, който като чуе „фиеста” да не

направи асоциация с празник, веселие, танци.
Още с първите по-топли дни на пролетта
много градове и села започват трескава подготовка за празниците на своите покровители – светци от католическия календар. Тези
празници са родени като религиозни, но с
времето са се превърнали във весели празненства с песни и танци. Например празникът на Сан Себастиян де лос Рейес в община
Мадрид, наричан още Малката Памплона. Към
тези празници се дават допълнително два почивни дни, в които учрежденията и магазините не работят.
Традиционни за испанците са коридата с
бикове и боят с домати, известен като Томатина. Водещият допълва с информация за разновидности на борбата с бикове, като енсиеро, вкарване на биковете в дървени огради.
Запознава с танца, имитиращ корида – Пасо
добле. Танцьорите на Пасо добле представят
матадора и неговия плащ, а характерът на музиката съответства на процесията преди коридата. Ролята на плаща най-често играе жената.
Испанците се замерват не само с домати,
но има селища, където се заливат с кофи с
вода – т.нар. морска фиеста. Провеждат се и
състезания като спускане с дървени колички
по нанадолнище или бавно каране на колело.
8. Преподавателка по танци представя кастанетите. Дава възможност на желаещи ученици да възпроизведат показаното от нея.
Испания е страната на денонощните фиести,
страстните танци и горещите плажове. Всяко
селище има своята фиеста, за която се готви
цяла година. Танцьори на фламенко, цигански
улични изпълнители и андалуски каубои в широки болера все още се разхождат по 2000-годишни пазари, по площадите на туристическите центрове.
9. Накрая учениците представят кулинарно
шоу. Дават рецепти за приготвяне на типични
испански ястия. На място приготвят най-популярната супа – Гаспачо. 3–4 желаещи я дегустират, като се въвежда състезателен момент.

Ключови думи: извънкласна работа, работа
с ученици, СОУ „Иван Вазов” – Сопот,
училищни библиотеки
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Инициативата за Манифеста е на бившия президент на ИФЛА Клаудия Лукс (2007–2009).
На генералната си конференция през 2011 г. ЮНЕСКО се присъедини към Манифеста на
ИФЛА за дигиталните библиотеки. Присъединяването дава възможност на членовете на ИФЛА
да работят със страните членки на ЮНЕСКО в контекста на националните е-стратегии, целящи
да се увеличи достъпа до информация и развитие. Това дава на членовете на ИФЛА по-солидна
основа, върху която да лобират за дигитализационни дейности и да ги реализират.

Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО
за дигиталните библиотеки
Преодоляване на дигиталното разделение: да направим световното културно
и научно наследство достъпно за всички
Дигиталното разделение
е информационно разделение
Преодоляването на дигиталното разделение е ключов фактор за постигането на целите, формулирани в „Декларация на хилядолетието” на Обединените нации. Достъпът до
информационни ресурси и средства за комуникация подкрепя здравето и образованието
толкова, колкото и културното и икономическото развитие.
Разпространението на информацията дава
възможност на гражданите да участват в учене и образование в продължение на целия си
живот. Информацията за световните постижения позволява на всеки конструктивно да
участва в развитието на неговата собствена
социална среда.
Равният достъп до културното и научното
наследство на човечеството е право на всеки
човек и помага за популяризирането на обу-

чението и за разбирането на богатството и
разнообразието на света не само за днешното,
но и за следващите поколения.
Дълго време библиотеките са били основни посредници за разпространение на мир и
човешки ценности. Сега библиотеките работят в цифров формат и дигиталните им услуги отварят нов канал към света на знанието
и информацията, свързвайки културите отвъд
географските и социалните граници.
Дигитални библиотеки
Дигиталните библиотеки представляват
онлайн колекции от дигитални обекти с гарантирано качество, които се събират и управляват в съответствие с международно приети
принципи за развитие на колекциите; предоставени са за лесен и систематизиран достъп
и са подсигурени с услуги, които позволяват
на потребителите да извличат и използват информацията.
Дигиталната библиотека представлява интегрална част от услугите, предлагани от ця-
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лата библиотека, като използва нови технологии за осигуряване на достъп до дигиталните
колекции. В рамките на дигиталната библиотека колекциите се създават, управляват и
стават достъпни по такъв начин, че да бъдат
готови и икономически изгодни за ползване от
определена общност или от група общности.
Дигиталната библиотека, изградена на кооперативен принцип, позволява на обществените и научните библиотеки да създадат
мрежа от дигитална информация, отговаряща
на потребностите на информационното общество. Системите на всички партньори в такава
дигитална библиотека трябва да бъдат съвместими.
Дигиталната библиотека допълва дигиталните архиви и инициативите за опазване и
дългосрочно съхранение на информационните
ресурси.
Мисия и цели
Мисията на дигиталната библиотека е да
дава директен достъп до информационните
ресурси – както дигитални, така и традиционни, по структуриран и надежден начин, обединявайки по този начин информационните
технологии, образованието и културата в съвременно библиотечно обслужване. За да се
изпълни тази мисия е необходимо да бъдат постигнати следните цели:
• Подкрепа на дигитализацията, съхраняването и достъпа до културното и научното
наследство.
• Осигуряване на достъп на всички ползватели до информационните ресурси, събрани
в библиотеките, като се зачитат правата на
интелектуалната собственост.
• Създаване на взаимодействащи си системи от дигитални библиотеки, за да се подкрепят отворените стандарти и достъп.
• Подкрепа за жизнено важната роля на
библиотеките и информационните услуги в
популяризирането на общите стандарти и найдобрите практики.
• Широко информиране и осъзнаване на
нуждата от постоянна и трайна достъпност на
дигиталния материал.
• Свързване на дигиталните библиотеки
с високоскоростни мрежи за научни изследвания и развитие.

• Използване на преимуществата от все
по-увеличаващото се взаимопроникване между средствата за комуникация и институциите
за създаване и разпространение на дигитално
съдържание.
Съдържание – създаване,
достъп и съхранение
Създаването на дигитална библиотека изисква наличие на източници на съдържание в
дигитална форма, независимо дали са оригинални електронни документи или са дигитализирани впоследствие.
Много страни са създали национални програми за дигитализация, а много други имат
намерение да го направят в съответствие с решенията на Световната среща на високо равнище за Информационното общество (1). ИФЛА
твърдо подкрепя и насърчава както националните, така и международните дигитализационни стратегии, а също така и създаването на отделни библиотеки и партньорски инициативи.
Дигитализацията позволява създаването на
виртуални колекции, обединяващи материали
от всички континенти. Дигитализацията има и
друга важна роля: дълготрайно съхранение на
оригинални документи и носители, застрашени от повреда и износване.
Продуктите на дигитализацията трябва да
бъдат съхранявани точно по същия начин, по
който трябва да бъде съхраняван и оригиналният дигитален материал. Всички инициативи
за създаването на дигитална библиотека трябва да включват планове за дълготрайно дигитално съхранение от подходяща институция.
Дигиталната библиотека служи като среда, в която се обединяват колекции, услуги
и хора, за да се поддържа пълният цикъл от
създаване, разпространение, използване и
съхранение на данни, информация и знания.
Съвместимостта и устойчивостта са иманентни ключови понятия за дигиталните библиотеки, способни да комуникират помежду
си. Дигиталните библиотеки, които са съобразени с общоприетите отворени стандарти и
протоколи, подобряват разпространението и
достъпа до знание в световен мащаб.
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Прилагане на Манифеста

ИФЛА насърчава правителствата на отделните страни, междуправителствените организации и спонсорите да оценят стратегическото
значение на дигиталните библиотеки и активно да подкрепят тяхното развитие. Подпомагането на широкомащабни дигитализационни
програми позволява културните и научните
информационни ресурси да станат достъпни
за по-широк кръг от хора и повишава качеството на национални и международни инициативи за дигитални библиотеки, които ще бъдат
устойчиви с течение на времето.
Необходима е специфична законодателна и
финансова подкрепа от националните и местните органи на управление, за да се преодолее дигиталното разделение и да се гарантира
устойчив достъп. Всяка дългосрочна стратегия
трябва да бъде насочена към преодоляване на
дигиталното разделение и към укрепване на
развитието на образованието, грамотността,
културата и най-вече – към осигуряването на
достъп до информация.
Преодоляването на дигиталното разделение също така поражда необходимостта от
действия от страна на съответните органи за
включване на информационната грамотност в
учебния процес, както и към привличане на
вниманието на хората към това, че много ценна информация от миналото все още не съществува в дигитална форма.
ИФЛА насърчава библиотеките да си сътрудничат с други институции, работещи по
проблемите на запазването на културното и
научното наследство, за да се осигурят богати
и разнообразни дигитални ресурси, които да
бъдат в подкрепа на образованието и науката,
туризма и творческата дейност.
Особено важно е да се извършат консултации със собствениците на правата и другите
заинтересовани. Екипите, които планират и
разработват дигитални библиотеки, трябва да
провеждат обширни консултации с местните

общности, чието материално и нематериално
културно наследство се предлага за дигитализиране, за да гарантират, че техните права
и желания са уважени. Нужно е дигиталната
библиотека да осигурява равенство на достъпа до съдържанието чрез съобразяване със
специалните потребности на хората с увреждания.
Органите на властта трябва да имат предвид, че активното планиране на дигитални
библиотеки на всяко ниво (национално, регионално и местно) трябва да включва следните
изисквания:
• Обучен персонал.
• Подходящи сгради и инфраструктура.
• Комплексно планиране за библиотеки и
архиви.
• Финансиране.
• Формулиране на цели.
Националните е-стратегии, както се препоръчва от Световната среща на високо равнище
за Информационното общество (2), трябва да
създадат стабилна основа за планиране на дигитални библиотеки.
Декември, 2010
Преработено издание,
утвърдено от
Управителния съвет на ИФЛА

Превод: Диана Велкова | americancorner@libsofia.bg
Столична библиотека

(1) World Summit on the Information Society,
2nd phase, Tunis 2005: ‘Agenda for the Information
Society’, paragraph 93.
(2) World Summit on the Information Society,
Geneva 2003: Plan of Action, Action line C1, paragraph
8; Tunis 2005, ‘Agenda for the Information Society’,
paragraph 90.

Ключови думи: дигитални библиотеки,
ИФЛА, ЮНЕСКО
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Подготвя се международен
правен инструмент
за ограниченията
и изключенията
от авторското право
Анна Попова | apopova@lib.bg
ББИА
През април 2011 г. ИФЛА публикува на
уебсайта си проект за международен правен
инструмент, който предлага унифицирани
правила за всички държави относно изключенията и ограниченията на авторското право в
библиотеките, музеите и архивите. Проектът
цели:
а) да представи професионалната гледна
точка на споменатите институции за тяхната
роля в балансирането на интересите на авторите и потребителите;
б) да помогне на международното законодателство, олицетворявано от Световната
организация за интелектуална собственост
(СОИС), да утвърди единни практики в целия
свят. Практики, които гарантират възможно
най-широк достъп до информация и същевременно не накърняват законните права на създателите на интелектуални продукти.
Документът, създаден от експертна група
на ИФЛА, Международния съвет на архивите
(ICA), консорциума Електронна информация
за библиотеките (EIFL) и чилийската организация Corporación Innovarte беше публикуван през април 2011 г. на сайта на ИФЛА,
а по-късно обсъден от Постоянната комисия
по авторско право към СОИС на нейната 23-та
сесия (21.11.–02.12., Женева). Предложените в проектодоговора клаузи са отражение и
продължение на принципите, изброени в Изключенията и ограниченията на авторското право в библиотеките и архивите – едно
изложение, внесено в СОИС през 2009 г. от

библиотечни специалисти, експерти по интелектуална собственост, членове на Световния
съюз на незрящите хора и представители на
неправителствени организации (НПО).
Сесията в Женева приключи с решение за
по-нататъшна дискусия върху списък от теми,
свързани с библиотеките и архивите. Темите
включват съхранение, право за възпроизвеждане и осигуряване на копия, задължителен
депозит, библиотечно заемане, трансгранично
използване на документи, осиротели творби,
технологични мерки за защита и др. Държавите членки на СОИС са задължени да внесат до
края на февруари 2012 г. писмени коментари
и предложения към проекта, които да бъдат
обсъдени на следващата сесия през 2012 г.
Г-жа Ингрид Перънт, Президент на ИФЛА, споделя: „Начинът, по който държавите членки
на СОИС се ангажираха с въпросите на библиотеките и архивите, е много окуражаващ”.
Г-жа Рима Куприте, директор на EIFL, подчерта: „Това беше уникална възможност да представим проблемите на библиотеките и архивите в областта на авторското право, особено
за развиващите се държави и държавите в
преход, на най-високото международно ниво;
да въвлечем държавите от СОИС в диалог по
основни въпроси на библиотеките и архивите
и да обогатим дебата с нашите експертни знания и опит.”
По материали от ИФЛА

Ключови думи: авторско право, ИФЛА,
правни документи
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Порталите като средство
за обучение и насърчаване
на комуникацията:

поредна мода или истинско пространство
за интереси, нуждаещо се от специалист,
боравещ професионално с информация?
Иглика Ангелова | kait.expert@abv.bg
„Каит експерт” – Център за творческо образование
Когато си мислех, че съм жадна да видя
детето си, зачетено в нещо стойностно, все си
мислех, че това ще е роман с дебели корици...,
а той донесе в къщи електронен четец??!
И първото му есе беше написано на компютър – за по-лесна редакция...
А по-късно видях неговите блог, сайт и
Youtube реклама.
Тогава осъзнах, че във времето и средствата има очевидно промяна!
Технологиите откриха и развиха феномени, както в общуването, така и в културния
ни живот. Да не откликнем на тях, означава
да затваряме очи, да игнорираме възможности и да навлизаме сами, информационно заляти – хаотично и безконтролно. Постепенно
проникващи, чрез двупосочната комуникация
– имейлите, смс-ите, Интранет размяната –
подсказват неовладяни възможности на недостатъчно анализирани и използвани от нас
средства и ниши за култура и обучение. Подчертаният интерес на младите да експериментират и творят с тях като средство, а защо не и
като метод, предизвикват специалистите и ни
заставят да усъвършенстваме уменията си и
да променяме мисленето си. Достъпността на
предоставени масиви от разнотипно съдържание, промениха и променят изискванията към
боравенето с информация. Поставят изисквания за умения за търсене в уеб, за включване
в уеблисти по интереси, за безопасно сътрудничество и допустима обмяна на информация.
Новият информационен свят води след себе
си необходимост от библиотечна култура, от

нов тип библиотекар, от обучение за създаване на съдържание, от нов начин на преподаване, следователно от друг тип учител и друго
общуване – писмена обща култура в открито
пространство за общуване.
Технологичните възможности определят и
необходимостта от безопасно виртуално пространство за работа на участниците. Пространство, в което защитено да прохождат начинещи, но и да се взаимодейства стойностно: като
екип, като съмишленици и клуб по интереси.
Интерактивното портално пространство
създава и друг феномен. В него всеки читател
е и писател, а често и режисьор на видео есе.
Така че, малки шедьоври, като новинарски
Нюзлетър, уебсайт или аудио, видео блог, не
са изключение и могат да се публикуват веднага, без редакция и без цензура на мислите
и начините на изразяване.
В порталното пространство е възможно
обединението около широк кръг интереси, а
уменията за работа с нови технологични средства и методи могат да се усъвършенстват
без напрежение. В уебпространството си сътрудничат трудно събирани на едно място, но
актуални: библиотечна, културна, а защо не
и учебна информация, поднесени чрез новите технологии. Възможностите на технологиите – атрактивност и интерактивност, предизвикват творческите възможности, като правят
достъпни по необичаен начин изявите на хора
непрофесионалисти, но мислещи, с изградени
гледни точки.
Данните, натрупани от ползвателите на
порталните пространства са всъщност данни,
осигуряващи безпристрастна обратна връзка.
Интеракцията е важна, както за създаващия
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съдържание, така и за потребяващия съдържание.
Друг феномен на порталните информационни и интерактивни пространства са дискусионните листове. Те формират вкусове и мнения, прокарват и развиват идеи, а в основата
си формират критерии и създават стандарт
за качество. Активната читателска членска
маса на Порталните пространства става желан
партньор за всяко ново начинание. Те са не
само проучвателен инструмент, но и място за
набиране на нови идеи – истинска основа на
широк диапазон от „качествени мнения”, щом
става дума за форум на специалисти по интереси.
Възможностите на порталите за достъп до
библиотечни масиви са сериозни и основни
бази на знанието. Те са все по-предпочитани
от професионалистите. Не случайно критичността и изискванията към предоставяните от
тях възможности растат непрекъснато.
Феноменът на порталните пространства,
освен всичко останало, е прекрасен инстру-

мент за формиране на технологични умения,
за развиване на творчески способности, за
окултуряване и възпитание по етика на неформалното общуване.
Използвани като място за публикации,
срещи и проектни събития, а също и в открита
ДА/НЕ обратна връзка, те са силен инструмент
за развитие на компетентности, а също и място за сътрудничество, достъп до информация
и развитие на активни социални умения.
Създаването на портално пространство,
като инструмент за култура, обучение и развитие на писателски и комуникативни умения,
е въпрос на недалечно бъдеще. Безспорно,
това пространство трябва да бъде изградено
на базата на професионално сътрудничество,
което не би могло да мине без участието на
специалист, боравещ професионално с информацията – а това е, несъмнено, специалистът с
професия библиотекар.
Ключови думи: библиотечна професия,
ИКТ, интернет портали

77-и световен конгрес
на ИФЛА
Емилия Милкова | office@libvar.bg
РБ „Пенчо Славейков” – Варна
С огромно удоволствие се връщам в спомените си за ИФЛА – Пуерто Рико, 2011 г. Давам
си сметка, че е много трудно да представя изчерпателно информация за такъв голям библиотечен форум. По скоро, за да предам неповторимата атмосфера, удоволствието да се
потопиш в един свят на познато и непознато.
Среща с колеги от цял свят: различни, пъстри
в маниера си на поведение, интересни с облеклото си, езиково разнообразни – „шумотевица” от говори. Всички тук са „изкушени” от
библиотеките и осъзнаваш, че постиженията и
проблемите са ти познати и всички са ти някак
близки.
Тема на конгреса през 2011 г. бе „Библиотеките извън библиотеките: интеграция, иновации и иформация за всички”. Програмата

включваше събития по няколко теми, които
имат отношение към развитието на библиотеките в България: електронното правителство, ролята на библиотекарите, електронни
книги, информационна грамотност за всички,
достъп и иновации. Постави се акцент и върху
авторското право и свързаните с него права.
Отделено бе и значително внимание на иновативните методи и практики в предоставянето на информация и разнообразни услуги за
различни групи и общности. Основна цел на
всички сесии бе „да се създаде и да се сподели знание” за бъдещето на библиотеките.
На едно от заседанията на Секцията на обществените библиотеки (в което участвах като
член на Постоянната комисия), се изказа и специална благодарност на нашата библиотечна
асоциация. Посочено бе, че Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) е
от първите библиотечни колегии, направили
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превод на Насоките на ИФЛА за обществените
библиотеки на родния си език. Особено внимание се обърна на процеса на четенето, на
разнообразните форми на четене, на различните видове източници: традиционните книги,
електронните книги, Интернет.
По предложение на Секцията на обществените библиотеки се инициира провеждане на
съвместно заседание със Секцията на училищните библиотеки. Дискутираха се и се търсеха
нови иновативни методи и форми за провокиране на интерес към четенето у децата и тийнейджърите.
Разнообразни панели бяха посветени на:
• Преосмисляне на ролята и мисията на
обществените библиотеки. Сподели се опитът на колеги от Централната библиотека в
Берлин, Германия; от Градската библиотека в
Хелзинки, Финландия; от Градската библиотека в Малмьо, Швеция;
• Идеи за изграждане на национални политики в сферата на информацията и библиотеките;
• Нови моменти и послания към различните целеви групи;
• Ролята на библиотеката като водач и
медиатор.
Интересен е опитът на датските колеги от
обществената библиотека в град Одензе, които
изграждат национален уебсайт – Boggnasker.
dk (книголюбители). Той обединява деца,
които обичат да четат, да творят, самите те
да пишат текстове. Пускането на сайта е било
„като епидемия”. Неочаквано много се оказват
децата и тийнейджърите, посетили и станали
приятели на библиотеката чрез сайта. Чрез
новите информационни технологии и социалните мрежи младите хора имат възможност да
творят „ежедневно култура” и да споделят със
съмишленици в общ блог.
Проектът има за цел да подпомогне младите хора в процеса на образование и обучение, а и да предостави информация и знания
за Датската цифрова библиотека, достъпът до
която е безплатен за всички граждани.
Любопитно е, че се обръща внимание на
онези млади хора, които са „лоялни почитатели и читатели на библиотеките”. Това е една
различна практика, която би могла да бъде
полезна и за нас.
Важно е да се знае, че този проект се финансира по специална програма на Министерството на културата на Дания за подпомагане

на обществените библиотеки в работата им с
деца и тийнейджъри.
Интересен проект е и „Медиа-образование” на Финландската библиотечна асоциация, финансиран от Министерството на образованието и културата, представен от колеги
от Градската библиотека на Хелзинки. Проектът предлага една нова посока на развитие на
библиотечното обслужване на деца и младежи
в обществените библиотеки на основата на новите технологии и развитата медийна среда.
Акцентира се върху идеята библиотекарите
да бъдат консултанти-партньори на младите
хора, да придобият необходимите информационни компетенции т.е. така наречената „медийна грамотност”, чрез подходящо обучение,
организирано и предложено от библиотечната
асоциация. Това обучение е един непрекъснат
процес, обхващащ разнообразни елементи.
Във Финландия то се предлага от различни организации, като библиотеките са едни от
основните участници. Проектът на Финландската библиотечна асоциация (2007–2010 г.)
е изключително успешен и актуален. Той има
за цел да обучи библиотекари – консултанти,
работещи предимно в обществените библиотеки с деца и младежи, които, от една страна, да познават децата с техните проблеми,
а от друга, да се ориентират в новите медии.
Към момента чрез различни тренинг-семинари са обучени 20 библиотекари – регионални
инструктури от цялата страна. Те организират
по места тренинги за своите колеги, които да
поемат след това работата с децата и младежите. В обученията се прави сравнителен анализ на медиите, дискутира се достъпността до
информация, обръща се специално внимание
на социалните мрежи (Facebook, Twitter и др.),
разучават се и компютърни игри.
При работата с децата е важно да се пробуди у тях интерес освен към книгата, но и
към предлаганите от библиотеката списания,
игри, филми. Децата трябва да придобият траен навик да посещават библиотеката, защото
там могат свободно да четат, да пишат, да рисуват, да споделят, да се забавляват.
Финландските колеги са изключително доволни от реализирането на този проект. От отзивите и анкетите, представени от техни читатели, става ясно, че голяма част от децата и
младежите са припознали библиотеките като
свое предпочитано и любимо място. А това е
основна задача на проекта – библиотеката да
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намери своето адекватно място в новата медийна среда.
Интересни, привличащи вниманието са
представените постер-изложби на библиотеки
от различни точки на света, с оригинални решения в сферата на архитектурата, дизайна,
библиотечното обслужване, многофункционалните зони и пространства.
„Библиотечното пътешествие” ИФЛА – 2011 г.
се оказа много богато на впечатления, информация, емоции. Организацията бе перфектна,
домакините любезни, вечно усмихнати, отзивчиви.

И ще си позволя да завърша така: Пуерто Рико от испански означава „богато пристанище”. Това наистина е така, защото тук се
срещат в изобилие: слънце, океан, дух, салса,
любов, коктейли. Едно очарователно изкушение, където кипи живот. Противоречие и контраст е перфектното съчетание под благослова на Св. Йоан Кръстител – Сан Хуан, техния
покровител. Oставаш завинаги запленен от
тази магия...

Ключови думи: ИФЛА, конференции

Нови предизвикателства
пред каталогизаторите
Милена Миланова | milanova.milena@googlemail.com
СУ „Св. Климент Охридски”
В началото на есента на 2011 г. Националната библиотека на Кралство Нидерландия бе домакин на две събития със значителна стойност за каталогизационната теория и
практика в световен мащаб. С подкрепата на
Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет и на Българската
библиотечно-информационна асоциация имах
възможността да стана част от тези инициативи.
В периода 19–20 септември се проведе третият международен семинар по проблемите на
универсалната десетична класификация (УДК
2011 – Класификация и онтология. Формални
подходи и достъп до знание, Хага, Кралство
Нидерландия). Организатор на тези срещи е
консорциумът по УДК. Участие взеха 141 делегати от 30 страни (Европа, Азия, Северна
Америка, Южна Америка, Австралия), представители на обществени, академични, научни, специални библиотеки, частни компании
и държавни агенции, ИТ специалисти, университетски преподаватели и студенти. Темата,
по която дискутираха и работиха участниците, бе Класификация и онтология. Формални
подходи и достъп до знание (Classification &
Ontology: Formal Approaches and Access to
Knowledge).
Засегнати бяха проблеми, свързани със се-

мантичния уеб и пътищата на развитието на
различните класификационни схеми в условията на технологията Web 3.0. Бяха представени различни изследвания на водещи специалисти, очерта се основната проблематика,
свързана с понятията в различните класификационни схеми и връзките между тях. Изясняването на тези взаимоотношения е отправната
точка за създаването на различни профили на
приложение. Те ще позволят информационните ресурси да се представят в машинночетим
вид, така че крайните потребители да имат
възможността да навигират в уебпространството чрез значението на данните, а не само
чрез връзките между отделните страници и
ресурси в Интернет.
Някои от темите на сесиите бяха ролята на
класификацията и онтологията в света на уеб,
класификацията и онтологията в собствената
си терминология, класификация и уеб, класификация и онтология в специфични области,
категории и връзки: ключови елементи в онтологията, моделиращи концепции и структури в аналитико-синтетичните класификации,
трансформация и разширяване на класификационните системи.
Понятието онтология се разглежда като
контролирана лексика, която описва обектите
и техните връзки по формален начин. То е в
основата на идеята за семантичния уеб („уеб
от данни”), където всички налични в уебпространството данни се свързват като обекти или
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свързани данни (linked data). Необходимо е
да бъдат описани връзките между тези данни,
така че те да станат не само машинночетими,
но и машинно-разбираеми. Основното изискване е всички данни да могат да бъдат идентифицирани чрез универсален идентификатор
на ресурсите (URI). За описанието на връзките
между данните се използват различни инструменти като Resource Description Framework
(RDF), Web Ontology Language (WOL), Simple
Knowledge Organization System (SKOS) и др.
В този смисъл библиотечно-библиографските системи придобиват особено значение.
Тези класификационни схеми се разглеждат
като потенциален механизъм в създаването
на семантичния уеб. Потенциалът на класификационните схеми е както в тяхното широко предназначение (обхващат света на записаното знание), така и в силата на тяхната
структура (йерархична структура). Предполага се, че структурата на класификациите ще
позволи превръщането им в онтологични схеми, които да могат да бъдат прилагани и разбирани от машините.
В рамките на форума бяха представени
различни проекти, които изследват природата
на тези класификации, връзките между термините и понятията и тяхното прилагане на
практика. Представиха се проекти за прилагане на свързаните данни при изграждането на
уеббазирани информационни системи. Например във Федералната агенция за околна среда на Германия от 2010 г. се работи по представянето на базите данни чрез свързване на
обектите в тях. За целта използват рамката
RDF, за да свържат библиографските данни,
данните от наблюдения и класификационната схема, която прилагат. Бяха представени
и приложения към математически класификации (The Mathematical Subject Classification –
MSC) и към класификационни схеми по химия.
Като естествено продължение на семинара по УДК през следващите три дни се състоя и международна конференция, посветена
на Инициативата Дъблинско ядро (DC-2011 –
DCMI International Conference on Dublin Core
and Metadata Applications). Тя е ежегодно събитие, като през 2011 г. бе посветена на хармонизацията на стандартите и схемите с метаданни. Участваха около 180 делегати от целия
свят.
Някои от темите на сесиите бяха принципи,
ръководства, добри практики, концептуални

модели и рамки като RDF, DCAM, OAIS, профили на приложение, съвместимост на схемите с метаданни, библиографски стандарти
(RDA, FRBR, предметни рубрики) като речници в семантичния уеб, Knowledge Organization
Systems (онтологии, таксономии, контролни файлове, тезауруси) и Simple Knowledge
Organization Systems (SKOS), изграждане и
развитие на онтология, интегриране на метаданни и онтологии, търсещи машини и метаданни, свързани данни и семантичен уеб (метаданни и приложения), регистри на речници
и услуги на регистрите.
В рамките на конференцията бе организирана и пресконференция, разделена на две
части. Паралелно течаха обучителни семинари, посветени на запознаването на участниците със схемата Dublin Core, нейното практическо приложение и използване, развитието на
схемата под влиянието на SKOS или модел за
свързване и организация на знанието, както и
под влиянието на идеята за свързаните данни.
Паралелната сесия бе посветена на развитието на терминологията и речниците на отделни
системи.
Двата водещи доклада от същинската конференция бяха посветени на хармонизацията
на метаданните и на изграждането на свързани данни за библиотеки, архиви и музеи.
Бяха представени различни проекти, отнасящи се до анализа на схемите с метаданни,
разширяването им, изработването на „карти”
и представянето на различните схеми в отделни области на приложение като свързани
данни, профили на приложение и др. Особено
интересни и наситени с информация бяха дискусиите, съпътстващи презентациите. Даваха
се нови идеи, споделяше се опит и натрупани
знания, данни и умения. Правеше впечатление, че в представените изследователски проекти активно участват млади учени, докторанти, както и действащи специалисти в музеи,
архиви, библиотеки.
Паралелно с пленарните сесии работеха и
различни тематични семинари. Аз взех участие в следните работни срещи: Инициативата
Дъблинско ядро за библиотечни специалисти
(DCMI Libraries Community Workshop), профили
на приложение за библиотеки (DCMI Libraries
Application Profile Task Group Workshop), регистри за схемите с метаданни (DC-Registry
Community And Task Group Workshop).
Групата на библиотечните специали-
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сти представи Europeana Library Project и
Europeana Data Model.
Europeana Library Project е двугодишен
проект, който има за цел да приобщи към съдържанието на Европеана дигиталните колекции на водещи изследователски библиотеки,
колекции от Google Books, тези и дисертации,
статии от списания с открит достъп. Подкрепя се от Фондация Европеана, Конференцията на европейските национални библиотеки
(Conference of European National Librarians –
CENL), Консорциума на европейските научни
библиотеки (Consortium of European Research
Libraries – CERL), Асоциацията на европейските научни библиотеки (Ligue des Bibliothèques
Européennes de Recherche – LIBER). Координатор на проекта е Европейската библиотека
(TEL), а управлението на проекта се осъществява в Националната библиотека на Нидерландия. Съдържание доставят 19 академични
и национални библиотеки.
Работната група, посветена на библиотечни профили на приложение (DCMI Libraries
Application Profile Task Group Workshop), обедини своята работа с групата за развитие на
DCMI RDA (DCMI RDA Task Group Workshop).
Постави се акцент на развитието на правилата за Описание и достъп до ресурс (Resource

Description and Access RDA), речниковия запас
и набора от елементи, включени в този стандарт. Особено внимание бе отделено на връзката на правилата с изследването за функционалност на библиографските записи.
Следващата работна група, в която взех
участие, бе свързана с регистрите на схемите
с метаданни. Представи се регистърът, поддържан от DCMI, като отново акцентът беше
върху необходимостта от създаване на профили на приложение на тези регистри.
В рамките на двете конференции особено интересни и важни бяха и неформалните
контакти между специалисти от целия свят.
На двата форума се осъществи възможността
за среща на представители от различни професионални общности (библиотечни специалисти, музейни работници, архивни специалисти, ИТ специалисти и др.), обединени от
една и съща идея. Реално се създаде мрежа
от съмишленици и сътрудници, подчинени на
идеята за изграждането и усъвършенстването
на механизми, които да подпомогнат организирането и представянето на данните в света
на уеб.
Ключови думи: Дъблин кор, класификационни схеми, метаданни, онтология, УДК

Библиотеката е един
от най-важните символи
на хуманността въобще
Едно ексклузивно интервю със Захари Карабашлиев за списание ББИА онлайн
Захари Карабашлиев е български белетрист и драматург, живеещ в Калифорния,
САЩ. Автор на книгите „18% сиво” (преиздавана 9 пъти, превеждана и отличавана с
наградите „Роман на годината” на Фондация
„Едуард Вик”, „Цветето” на читателите на Хеликон, номинация „Елиас Канети”); „Кратка
история на самолета” (награда „Хеликон” и
„Цветето” на читателите); „Откат” (сборник
от пиеси, награждавани с „Аскеер” и „Нова
българска драма”); „Приказка” (2010), „Симетрия” (сборник разкази, 2011).

Неговият дебютен роман „18% сиво”
(2008) е класиран сред стоте най-любими
книги на българите в кампанията „Голямото
четене”. Захари Карабашлиев („18% сиво”) е
сред победителите в конкурса на фондация
„Елизабет Костова”.
Между Варна и Сан Диего – откриваме го и
в реалното и във виртуалното пространство.
И навсякъде с ясно заявената позиция за необходимостта да се мисли за библиотеките,
книгите, хората на словото и книгата.
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„.... Майка ми бе провинциално момиче,
което всяка вечер ми четеше на глас „Записките...” на Захари Стоянов, Жул Верн, Майн
Рид, какво ли не....
....Моето истинско образование в Новия
свят обаче започна в тихите зали на обществените библиотеки. Това – открих тогава, бе
всъщност най-голямото богатство на Америка. И аз имах неограничен достъп до него....”
(www.18procentasivo.com/bio.html)
Как открих Библиотеката за себе си
(когато обществената библиотека усещаме като нещо лично, като лично преживяване)...
Като малък, щом свършеше училищната година, и ме пращаха при баба и дядо на
село. И не помня кога съм намирал време за
четене, защото лудеехме с децата от сутрин
до мрак, но книгите в дома на баба бях чел и
препрочел. В центъра на селото тогава имаше
неголяма библиотека (читалището), точно до
сладкарницата – направих си читателски картон и така... Мисля, че именно там сякаш за
пръв път усетих библиотеката като свое, лично преживяване, защото никой не ме караше
да го правя, както това се случваше в училище. Просто това си беше мой избор. Спомням
си го като прохладно през лятото, леко задушно пространство, в което имаше това, от което
имах нужда – книги. Зимно време гореше печка, миришеше на въглища, навън сняг – много
уютно беше.
Библиотеката на моето сърце...
В тази библиотека са книгите, които са ме
направили това, което съм. От детските илюстрирани книжици до съвременната философия. Но в тази библиотека са и плочите с музика и касетките, компактдисковете, книгите с
фотография и каталозите на великите майстори – художници; там са митовете и легендите,
приказките преди заспиване; там са спомените... Тази библиотека, за радост не може да
бъде изгорена или „затворена”. И тя е част от
голямата, многоезична библиотечна мрежа от
милиарди човешки сърца.
Основното послание на библиотеките
сега е...

Библиотеките са знание. Знанието е свобода. Свободата е всичко, каквото ти искаш
тя да е – професионална реализация, пари,
радост, повече свобода и т.н...
Библиотеката е душата на всеки град.
За невидимото и видимото в една библиотека...
Видимото е ясно – тухли, покрив, сграда,
стълбища, рафтове, книги, читателски карти.
Невидимото е стотици хиляди години събран
човешки опит, знание, информация. Това са
безценни неща.
Най-важната функция, нека го кажем
просто, какво е най-важно да прави за
читателите си...
Да осигурява свободен достъп до информация. 2) Да промотира знание.
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От останалите места на книгата я различава...

Най-скъпата книга в моята библиотека
е...

За разлика от книжарниците, библиотеката
дава безплатен достъп до информация. Библиотеката е един от най-важните символи на
хуманността въобще. Ако си милионер е лесно
– можеш да си купиш знание, ако го искаш.
Но, ако си като всички нас, ти все пак имаш
право на достъп до знание, да го вземеш назаем, дори и за малко. И без библиотеката това
би било невъзможно.

Един голям каталог на всичко на Леонардо да Винчи и една малка книжка, правена на
ръка от дъщеря ми, когато беше третокласничка.

Кампаниите, които да обединяват хората на словото и книгата, трябва да са....
Ефектни и отговорни. Иска се работа и от
двете страни.

На българските библиотекари бих казал: Да бъдат много, много внимателни и добри към децата.
Разговора води: Кристиана Димчева
dimcheva@libvar.bg
РБ „Пенчо Славейков” – Варна
Ключови думи: Захари Карабашлиев,
лични библиотеки, четене

Век на благотворителност:
корпорацията „Карнеги”
в Ню Йорк
Карън Теру
редактор и писател в корпорация „Карнеги”,
отдел „Обществени дейности”
„Стратегическа задача е „да намерим начин, по който да се опитаме да направим
света по-добър, отколкото сме го заварили.”
А. Карнеги
През 1911 г. Андрю Карнеги създава последната си и най-голяма благотворителна
институция – корпорацията „Карнеги” в Ню
Йорк, за насърчаване на международния мир
и за напредък на образованието и знанието.
Оставайки вярна на тези цели, през последните 100 години фондацията неведнъж се справя
достойно с възникналите предизвикателства.
Бащата на американската благотворителност Карнеги, беден шотландски емигрант,
прекарва по-голямата част от съзнателния си
живот в натрупване на състояние в стоманодобивната промишленост, а в един по-късен
етап се заема да раздава богатството си, но не

чрез случайни прояви на благотворителност.
Карнеги създава подход, известен днес като
„стратегическа филантропия” – организирана
система за осигуряване на финансова подкрепа на внимателно подбрани проекти за осъществяване на специфични цели.
Докато неговите съвременници правят
щедри дарения за различни каузи, Карнеги
разчупва рамката и се превръща в новатор с
твърдението, че богатите имат моралното задължение да раздават богатството си. И до
днес хората все още цитират максимата му:
„Човек, който умира богат, умира в позор.”
Карнеги не се занимава просто с благотворителност. Той гледа на финансовата помощ
като на инвестиционно средство за постигане
на трайни, дългосрочни резултати.
Карнеги създава повече от двадесет институции, но корпорация „Карнеги” е една от найдълго съществуващите и значими институции в
областта на благотворителността. Фондацията
може да се похвали с достижения като създаването на Американската застрахователна и
анюитетна асоциация на учителите (Teachers
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Insurance and Annuity Association of America,
сега TIAA-CREF) за осигуряване на финансова
сигурност на заетите в образованието; финансиране на лабораторията, открила инсулина;
и спонсорирането на такава уважавана институция като института „Брукингс”. Фондове на
корпорацията поставят началото на изданието
Хроника на висшето образование (Chronicle оf
Higher Education), Националното обществено
радио (National Public Radio), Образователното
изпитващо бюро (Educational Testing Service),
телевизионните серии Нова за популярна наука, излъчвани от държавната американска телевизия (Nova – PBS), и участва в създаването
на Фонд за защита на децата (Children Defense
Fund), програмата Джефърсън сайънс фелоус
(Jefferson Science Fellows), програмата за гражданско образование (Civic Mission of Schools)
и Комисията по изграждане на мира на ООН
(United Nations Peacebuilding Commission).
От помощ за организации, които подкрепят
движенията за граждански права и за права на
жените в САЩ и движението срещу апартейда
в Южна Африка, до насърчаването на избирателната реформа и неразпространението на
ядрени оръжия, историята на Корпорацията
е история на някои от най-важните постижения на XX век в областта на международните
отношения, образованието и американската
демокрация. С течение на времето Корпорацията създава свой подход в субсидирането
на проекти, който поставя акцент върху партньорствата и допълнителното финансиране от
други източници. Това помага на бенефициентите да осъществяват значими проекти и да
планират дългосрочна устойчивост. Така се
създават стандарти, които биват приети и от
други благотворителни организации.
Карнеги смята, че хората са длъжни „да се
опитат да направят света по-добър, отколкото са го заварили”. Осъзнавайки, че този дълг
неизбежно ще означава различни неща през
различните времена, той предоставя право на
членовете на борда да променят политиката
по начин, който смятат за подходящ, посочвайки: „Те най-добре ще изпълнят желанията
ми, като използват собствената си преценка.”
Карнеги е имал високи цели, но дава възможност на следващите поколения да формулират
свои собствени цели и стратегии. Последвалият век от постижения във всяка сфера доказва мъдростта и прозорливостта на неговия
замисъл.

Любов към библиотеките
Името на Андрю Карнеги е дълбоко свързано със създаването на библиотеки. От 1886 г.
насам Корпорацията и създателят ѝ са изразходвали повече от 50 милиона долара за 1681
обществени библиотеки в почти толкова населени места в Съединените щати и за повече
от 800 библиотеки в други части на света. До
началото на 40-те години на миналия век Корпорацията изразходва средно около 830 000
долара годишно за подкрепа на обществени
библиотеки и за развитие на библиотекознанието. Академичните библиотеки също са подпомагани с милиони долари.
Карнеги обича библиотеките още от ранна
възраст. Той работи като куриер в Питсбърг,
когато полковник Джеймс Андерсън обявява,
„че ще даде на момчетата достъп до библиотеката си, съдържаща четиристотин тома” –
пише Карнеги в автобиографията си. – Книги,
до които беше невъзможно да се докосна, благодарение на мъдрата му щедрост бяха на мое
разположение. На него дължа вкуса си към
литературата, който не бих заменил за всички
милиони, които някога човек може да натрупа”.
Въпреки че в момента Корпорацията няма
програма за библиотеките в Съединените
щати, средства в подкрепа на специални ини-
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циативи достигат до местните обществени
библиотеки – например грант от 4,5 милиона
долара за библиотеките в Ню Йорк в памет на
жертвите от терористичните атаки на 11 септември. За да обърне внимание върху жизнено
важната роля на библиотекарите за общностите, в които работят, корпорацията „Карнеги”
партнира на Ню Йорк Таймс и Американската
библиотечна асоциация за наградите „Аз обичам моя библиотекар”. Всяка година хиляди
читатели номинират любимите си библиотекари и всеки от десетте победители получава
награда от 5000 долара. Средства са предоставяни и на библиотеки извън територията на
САЩ. Страните от Африка на юг от Сахара за
първи път получават финансиране през 1928
г. Под ръководството на настоящия си президент Вартан Грегориан корпорация „Карнеги”
предоставя милиони за изграждането и оборудването на обществени и университетски
библиотеки и в други африкански страни.
За напредък в образованието
Стремежът на корпорация „Карнеги” да подобри образованието носи конкретни ползи за
ученици от всички възрасти и етапи в образованието, като се започне от най-ранно детство. Подкрепяната от Корпорацията работа в
областта на когнитивното развитие води през
1965 г. до въвеждането на програмата „Хед
Старт”, имаща за цел да помогне на произхождащи от бедни семейства деца в предучилищна възраст. Едно от добилите най-голяма популярност начинания на Корпорацията прави
възможен през 1969 г. дебюта на телевизионната поредица „Улица Сезам”. Стъпвайки на
свое проучване, финансирано от Корпорацията, за ролята на телевизията за образованието
на малките деца, продуцентката Джоан Ганц
Куни предлага нов тип детска програма и за
да я осъществи създава Детска телевизионна работилница с по-нататъшна подкрепа от
Корпорацията. Два месеца след началото му
повече от 6 милиона деца са гледали предаването.
През 1964 г. е предоставен грант, който поставя началото на дейността на Националната
служба за оценка на образователния прогрес
(National Assessment of Educational Progress
– NAEP), често наричана „ученическия бележник на нацията”, за да се определи какво
знаят и могат да правят американските ученици в 4., 8. и 12. клас по различните учебни
дисциплини. Периодично се тестват знанията

на учениците по математика, четене, наука,
писане, изкуства, гражданско образование,
икономика, география и история на САЩ. И до
днес програмата е все още единственото национално представително и текущо оценяване
на образователния прогрес.
През 2009 г. докладът „Уеднаквяване на
възможностите” призовава Съединените щати
„да създадат различно училище”, така че учениците – не само едно избрано малцинство
или пък тези, които са имали късмета да посещават определени училища – да могат да
постигнат много по-високи резултати при обучението по математика и точни науки. Докладът е резултат от партньорството между корпорация „Карнеги” и Института за съвременно
образование, в резултат на което се създава
съвместна Комисия за образование по математика и наука. Нейната цел е да мобилизира страната за постигане на високи резултати
по тези предмети – инициатива, подкрепяна
от специалисти в областта на образованието
и от онези, които създават политиката в тази
област, а също така и от щатските и националните длъжностни лица в образованието.
Висока оценка заслужават и забележителните усилия на Комисията по висше образование към корпорация „Карнеги”, довели до
създаването на програмите за грантове Пел
(Pell) и за заеми Пъркинс (Perkins Loans), както и ролята на Корпорацията като пръв донор
на организацията „Преподавай за Америка”
(Teach for America). Корпорацията подкрепя
създаването на влиятелната Конгресна програма на института „Аспен” (Aspen Institute
Congressional Program), като една част от нея
е посветена на образованието. Новосъздаден грант подпомага Ашока (Ashoka) – организация, създаваща авангардни програми за
провокиране на иновативни решения за модернизация на обучението по точни науки,
технологии, инженерно дело и математика в
обществените училища на Съединените щати,
особено в онези от тях, които имат най-голяма
нужда от това.
Развитие на правосъдието
и демокрацията
Карнеги, бидейки самият той имигрант,
разбира предизвикателствата, с които се
сблъскват новодошлите в страната. Поощрява
асимилацията (по това време е бил използван
терминът „американизация”) и завещава грижата си за интеграцията на имигрантите като

52

Библиотека и общество

жизненоважен елемент на преуспяващата
демокрация. Днес, когато имигранти са един
на осем жители на Съединените щати и почти една четвърт от всички деца, подкрепата
на гражданството, гражданската интеграция и
гражданската ангажираност са приоритет на
Корпорацията, като най-голямо финансиране
получават организациите, работещи за федерално законодателство за гражданството, както и щатски и местни политики, подкрепящи
легалната интеграция на имигрантите и толерантността към плурализма.
Днес Корпорацията подпомага полицията и обществото да се справят с липсата на
федерално имиграционно законодателство,
като подкрепя програмата на Полицейския
изпълнителен изследователски форум (Police
Executive Research Forum – PERF). Тази национална организация на полицейски служители
има за цел да привлече вниманието на нацията върху проблеми, породени от нарастващата
потребност от местно прилагане на федералните имиграционни закони. Програмата отбелязва значителен прогрес като прави публично достояние нуждата от национална
имиграционна реформа, а също така прогрес в
подпомагането на правоохранителните органи
да се справят с предизвикателствата.
Историята
на
корпорация
„Карнеги”
включва и застъпничество за гражданските права на всички хора. Един от най-драматичните и непредвидени приноси за тази
кауза е ангажирането през 1938 г. на шведския икономист Гунар Мирдал за изследване
на расовите взаимоотношения в Америка. Изследването на Мирдал, завършило с книгата
”An American Dilemma: The Negro Problem and
Modern Democracy” („Американската дилема:
Проблемът с негрите и съвременната демокрация”), било разглеждано като най-задълбоченото и всеобхватно изследване, което някога е правено в страната по проблемите на
чернокожите американци и междурасовите
взаимоотношения. Публикувана през 1944 г.,
книгата отразява зараждащото се в страната
обществено мнение, че расовата дискриминация и законовата сегрегация нямат шансове
да се задържат още дълго. Книгата е цитирана
в решението на Върховния съд по делото от
1954 г. Браун срещу Съвета за образование
(Brown v. Board of Education), което слага край
на доктрината „разделени, но равни” по отношение на образованието за чернокожите деца
и се превръща в морален призив много преди

движението за граждански права.
През 70-те години на миналия век продължаващият интерес на Корпорацията към
правата на имигрантите и малцинствата стимулира работата ѝ за социална промяна чрез
съдилищата и подкрепящи организации като
Мексиканско-американския фонд за правна
защита и образование (Mexican American Legal
Defense and Education Fund), Фонда за правата на коренните американци (Native American
Rights Fund) и Фонда за правна защита и образование на пуерториканците (Puerto Rican
Legal Defense and Education Fund). За да осигури възможност на всички граждани да упражняват правата си чрез гласуване, Корпорацията от десетилетия е основен спонсор на
финансовата реформа на изборите, изборната администрация и включването на безпартийни избиратели. Например подкрепата за
Калтек – Ем Ай Ти Воутинг Технолоджи Проджект (Caltech/MIT Voting Technology Project)
подпомага създаването на ново оборудване
за сигурна и унифицирана изборна система. В
резултат на това през 2002 г. се приема федералният Закон за подпомагане на гласуването
в Америка.
На световната сцена
Борбата за мир е постоянна грижа на Андрю Карнеги. Още преди да основе Корпорацията с нейната миротворческа мисия, той
подкрепя изграждането на Двореца на мира
в Хага и дава 10 милиона долара за учредяването на Дарителски фонд за международен мир „Карнеги”. Безуспешно се опитва да
спре Първата световна война и призовава за
създаване на „Лига на нациите”. И макар, че
Карнеги не доживява да види Организацията
на обединените нации, Корпорацията активно
подкрепя световната организация, а наред с
нея и много други програми, целящи постигането на траен мир.
Скоро след Втората световна война Корпорацията подпомага създаването на Руски изследователски център в Харвардския университет с цел по-добро разбиране на Съветския
съюз, израстващ по това време като световна
сила. Години по-късно с подкрепата на Корпорацията е създаден Московският център „Карнеги” – руски филиал на Дарителския фонд
за международен мир „Карнеги”. Корпорацията продължава да бъде основна финансираща
организация за този център, както и за центровете в Пекин, Бейрут и Брюксел.
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След разпадането на Съветския съюз в началото на 90-те години на XX век постоянната подкрепа на висшето образование в Русия
и бившите съветски републики допринася за
намаляването на изтичане на мозъци през
критичните времена на трансформация на обществото и в същото време подпомага стабилизирането на висшето образование в Русия.
Важно е да се отбележи, че тази дейност е повлияла на решението на руското правителство
да инвестира дългосрочно в университети със
създадени от Корпорацията Центрове за академични изследвания и образование (Centers
for Advanced Study and Education – CASEs).
Продължилата десетилетия ангажираност
на корпорация „Карнеги” с международния
мир и неразпространение на ядрени оръжия
намира отзвук в дейността на финансирани от
нея организации като инициативата Ядрена
заплаха. Много от днешните важни постижения за ограничаване на въоръжаването могат
да бъдат проследени назад във времето до инвестиции в независими научни, технически и
политически анализи за ограничаване на ядрените оръжия, както и до програми, насърчаващи взаимния ангажимент между американските и руските общности, работещи върху
проблемите за ядреното въоръжаване. Много
високопоставени официални лица, работещи
в областта на външната политика, сред които
и специалисти по ядрена сигурност от президентската администрация на САЩ, са станали
експерти благодарение на по-ранни грантове.
В допълнение Корпорацията подпомага създаването на Конгресна програма за Русия към
института „Аспен” и я финансира вече повече
от четвърт век.
Работейки независимо и заедно с други финансиращи организации, Корпорацията
полага всички усилия за постигане на по-добро разбиране на мюсюлманските общности
и общества чрез учредената от нея Ислямска
инициатива. Инициативата се базира върху Програмата за учени „Карнеги”. За периода 2004–2009 г. повече от 100 американски
учени получават финансиране за изследване,
писане и обществено ангажиране по теми,
свързани с исляма. Днес субсидии получават
и академични институции, които преподават
в мюсюлмански общества и общности и които
предлагат онлайн ресурси за обществеността, за медиите и за работещите в сферата на
политиката. Подкрепа получават също така и

проекти, които популяризират важни текстове
от миналото.
Като един от седемте съоснователи на инициативата Партньорство за висше образование
в Африка (Partnership for Higher Education in
Africa), създадена през 2000 г., корпорацията
„Карнеги” дава своя принос към 440-те милиона долара, които групата инвестира в съвременното висше образование в Африка на юг от
Сахара и помага да се възродят някои от найизвестните университети на континента. Този
проект включва също така и стипендиантска
програма за жени студентки, като подпомага
повече от 2000 студенти в Южна Африка, Танзания, Уганда, Нигерия и Гана.
Тъй като библиотеките са неотделима част
от грижата за следващото поколение африкански учени и лидери, Корпорацията осигурява
финансиране за построяване и оборудване на
модерни сгради, за достъп до Интернет, както
и за създаване на изследователски споделени ресурси и портали, свързващи библиотеките на шест южноафрикански университета
помежду им и със света. През миналото десетилетие са изградени и осем модерни обществени библиотеки, оборудвани с най-нови технологии, няколко от тях в по-слабо развити
райони като Кайелитша в Кейп Таун, като за
това са дали своя принос и южноафрикански
правителствени агенции.
Моделът на финансиране, който изисква
общностите да поемат отговорност за спонсорирани от корпорацията библиотеки, е отзвук
от оригиналната схема за финансиране на
Андрю Карнеги и завършва пълния цикъл на
работата на Корпорацията. Грегориан нарича
библиотеките „пазителите на ДНК-то на нашата цивилизация”. В чест на стогодишнината от
основаването на Корпорацията Грегориан и
попечители ще присъстват на тържественото
откриване на четири от тези нови библиотеки
в Южна Африка, всички те създадени с местно финансиране и с грантове от Корпорацията
„Карнеги”.
Превод: Диана Велкова | americancorner@libsofia.bg
Столична библиотека
Рредактор на превода: Огняна Иванова
от списание Аmerican libraries

Ключови думи: Андре Карнеги, корпорация
„Карнеги”, филантропия, фондации
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Архив на британските вестници
Анна Попова | apopova@lib.bg
ББИА
„Ако си изследовател, историк или просто
искаш да знаеш повече за британската история, използвай тази фантастична възможност
да търсиш в огромното съкровище на исторически вестници, и то от твоя собствен дом.”
С тези думи Британската библиотека посреща посетителите на новия уебпортал, който
предоставя дигитализиран архив на близо 4
милиона страници от британски вестници от
периода 1700–1949 г.

Потребителският интерфейс
на архива на британските вестници
В следващите 10 години ще бъдат дигитализирани общо 40 милиона страници. Проектът
се осъществява в партньорство с компанията
Brightsolid Online Publishing, специализирана в
дигитализиране на исторически документи и
тяхното онлайн публикуване. Същата компания е наета да дигитализира и националните архиви на Великобритания.
Архивът е интересен не само за този,
който се интересува от британската история. При задаване на търсене с ключова
дума „Bulgaria” се появяват 8436 страници с резултати. И понеже има разнообразни възможности за филтриране (по година
на издаване, жанр на публикацията, регион,
графство, заглавие на вeстника и др. ), избираме годината 1885 и получаваме 399 страници с резултати – статии и съобщения, в
които основна тема е Сръбско-българската

война. При търсене с „Левски” се получават 9
резултата – начело е телеграмата на Ройтерс
за предстоящото откриване на паметника на
Апостола в София през ноември 1895 г.
Търсенето е безплатно, но ако поискаме
да видим пълния текст, получаваме ценоразпис на пакети за абонамент – за една година,
30 дни и 2 дни. Достъпът до архива е платен.
Съгласно „Дигитализационна стратегия на
Британската библиотека за периода 2008–
2011” една от целите, наред с опазването на
колекциите и достъпа до тях, е „да се генерира доход, с който да сe подпомага дългосрочната дигитализационна програма”.
През изтеклата 2011 г. екипът е сканирал по 8000 картинни файла на ден
от оригинали – подвързани вестници.
Сканираните страници след това се съхраняват в JPEG2000 формат, необходим
за трайно архивиране. Извършва се и
сканиране от микрофилмов носител –
то е по-бързо и лесно, но с по-ниско
качество на дигиталния образ. Всички
файлове преминават през процеса OCR
(оптично разпознаване на символи), за
да може всяка дума от текста на картинния файл да бъде търсена и откривана
в нейния съвременен езиков облик.
Потребителският интерфейс на архива има лесна и удобна архитектура. Предлага кратки съвети за
търсене и персонализирани услуги
– подреждане и съхраняване на получените
резултати, вмъкване на читателски бележки и
др. Когато потребителят чете дадена статия,
той може да ѝ прибавя „етикети” – термини,
с които я категоризира, например „новина”,

В списъка с резултатите има достатъчно информация за всеки материал, за да ни ориентира дали ни е
необходим, преди да заплатим достъп или да си купим
разпечатка на страниците: източник, дата, начални
редове на съобщението, общ брой думи.
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„реклама”, „култура и изкуство”, „спорт” и др.
Те влизат автоматически в базата данни и стават достъпни за всички онлайн потребители,
като по този начин им помагат в търсенето.
Архивът на историческите британски вестници е един блестящ пример за качествено
и пълно осъществяване на дигитализация на
писменото и историческото наследство: Дигитализацията не е просто сканиране на страници; не е само и дългосрочно архивиране в
подходящ формат с цел опазване. Дигитализацията включва и изграждане на база данни
от сканирани обекти, които са организирани
за подробно информационно търсене чрез
предварително въвеждане на необходимите
метаданни. Истинската дигитална библиотека
е факт, когато тази база данни е снабдена с
подходящ софтуер за публикуване. Той дава
възможност за удобно разглеждане и за разно-

образни персонализирани услуги в помощ на
проучвателните „пътешествия” на потребителя. По този начин могат да се осъществяват и
две други цели, които си поставя Британската
библиотека с дигитализацията на своите ценни колекции: „да се отворят неподозирани досега сфери за проучвания” и „да се подкрепят
иновативни методи за научни изследвания”.
Архивът на историческите вестници е
само част от програмата за дигитализация на
Британската библиотека. Текущите проекти
включват и: 20 милиона страници от литературата на IX век (около 80 000 книги), 4000
часа архивни звукозаписи в допълнение на
вече дигитализираните 4000 часа; 100 000
страници на гръцки ръкописи.
Kлючови думи: архив на вестници,
Британска библиотека, дигитализация

Ценно издание
в помощ
на измерването
на качеството
в билиотеките
Анета Дончева | A.Doncheva@nationallibrary.bg
НБКМ
Представената на 16 декември миналата
година в офиса на ББИА книга – „Измерване
на качеството в библиотеките. Оценяване
на ефективността” от Розвита Пол и Петер те
Бьокхорст, е второто преводно издание от издателската програма на сдружението за 2011 г.
Както отбелязах при представянето на първата
книга „Насоки за обществените библиотеки”,
похвална е инициативата на нашата библиотечна асоциация да преведе на български език
професионални издания с голяма нормативна
и практическа насоченост. На представянето
обстойна рецензия направи проф. Александър

Димчев. Работата като научен редактор на книгата ми даде възможност в дълбочина да се запозная с тези въпроси и бих желала да споделя
някои свои основни впечатления.
Познавам съдържанието и на първото издание на тази книга, запозната съм с някои
подробности при работата по международните стандарти за качество и оценка на ефективността на библиотеките, познавам самите
стандарти и затова знам колко сложна и практически трудно изпълнима е работата, свързана с доказване на нивото на качеството и
ефективността на дейността на библиотеките.
Бях убедена, че ще имаме доста трудности при
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представянето на тази книга на българската
професионална общност, защото библиотеките
в страните с добре развито библиотечно дело
имат вече няколко десетилетия дейност по наблюдението и изследването на индикаторите за
ефективност и качество (наричани също така
критерии за ефективност). Тези индикатори са
публикувани в наръчници и стандарти. За съжаление, за нас в голямата си част тези индикатори са даже непознати.
Преводът на книгата е направен по второто издание. Първото издание е публикувано
през 1996 г. и както самите автори отбелязват
в предговора „...През десетте години след излизането на този наръчник настъпиха бързи и
съществени промени както в научната комуникация, така и в библиотечните услуги...” Замислен като практически инструмент за оценка на
библиотечните услуги, този наръчник наистина следва практиката на библиотеката, която
значително се е променила през последните
години. Насоките на промените са свързани с
редица нови фактори, като навлизането в библиотеките на новите електронни услуги; необходимостта библиотеките, като неразделна
част от обществения сектор, постоянно да следят за своите разходи и да ги правят прозрачни; промените във възгледите за библиотеката
като място за работа и общуване; новите задачи на библиотеката в разпространението на
информацията; новата ориентираност към привличане на потенциални ползватели и такива
извън рамките на контингента, за който е предназначена самата библиотека; изискванията за
промени в квалификацията на библиотечния
персонал.
Според авторите на книгата измерването
на качеството и оценката на ефективността на
практика означава „...събирането на статистически и други данни, които описват дейността на библиотеката и анализирането им, за
да бъде тя оценена. Или с други думи: сравняването на онова, което прави библиотеката
(ефективността) с онова, което трябва да прави (нейната мисия) и това, което иска да постигне (нейните цели)...”.
Изданието е структурирано в пет части, като
петата част заема 85–90% от самото издание.
Първите четири части по-скоро дефинират основните понятия, подходи и методи, които се
използват при анализа на самите индикатори
– разкрива се ролята на индикаторите за ефективност в управлението на качеството, като
се дава определение на понятието качество и

неговите аспекти в библиотеките и информационните служби; дефинира се и моделът за
управление на качеството и какво значи да измерваш ефективност в контекста на управление на качеството; говори се за същността на
индикаторите за въздействие или резултата;
прави се преглед на индикаторите; индикаторите са описани в стандартен формат или поточно казано във формата, в който всеки от тях
ще бъде разглеждан. Съществената част на изданието, както отбелязах по-горе е петата част,
в която е изложен списък на индикаторите с
техните характеристики. Изданието е снабдено
с две приложения за изчисляване на разходите
и с основните източници за индикаторите. Приложена е избрана библиография и индекс на
индикаторите.
Авторите на книгата посочват, че дефинициите на индикаторите, които са подложили на
изследване в повечето случаи следват международния стандарт ISO 2789 (2006) Информация и документация – Международна библиотечна статистика, а описанието на методите
за използване частично се базират на ISO DIS
11620 (2006) Информация и документация –
Индикатори за библиотечна дейност (по-късно, след излизането на книгата този стандарт е
одобрен като ISO 11620:2008. Information and
documentation – Library performance indicators,
а след него излиза и ISO/TR 28118:2009.
Information and documentation – Performance
indicators for national libraries).
Всеки от индикаторите е представен и подробно описан в един стандартен формат, който
съдържа следните данни:
• Наименование на индикатора
• Основни сведения
• Дефиниция на индикатора
• Цели на индикатора
• Метод(и)
• Тълкуване и използване на резултатите
• Примери и допълнителна литература
Самите индикатори са групирани в няколко
раздела:
А. Ресурси, инфраструктура
Тук са представени 10 индикатора, характеризиращи услугите, които предлага библиотеката. Чрез тези индикатори библиотеката може
да бъде оценена:
• като място за учене и изследвания от
гледна точка на предлаганите от нея възможности – каква читателска площ и колко места предлага на глава от население-
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•

•

то; какво е работното време в сравнение
с търсенето;
качеството на библиотечните колекции
като наличност; като процент на отказите
и др.;
служителите и достъпът до Интернет страницата ѝ като основен вход на библиотеката.

Б. Ползване
В този раздел са представени 12 индикатора, които показват как се приемат услугите на
библиотеката. Чрез тези индикатори може да
бъде оценена библиотеката:
• като място за учене и изследвания вече
от гледна точка на потреблението – какъв
процент от населението са нейни ползватели; доколко са удовлетворени те; какъв
е броят на посещенията спрямо населението (традиционни и виртуални) и др.;
• качеството на библиотечните колекции,
също от гледна точка на потреблението:
отчита се броят на свалените единици
съдържание от електронните ресурси на
глава от населението; доколко отделните единици от фонда се заемат и какъв е
процентът на неизползваемия фонд и др.;
• може да се оцени съответствието на информационните услуги и културната дейност на нуждите на потреблението – колко
справки са направени на глава от населението; какво е присъствието на населението на културните начинания на библиотеката.
В. Ефикасност
Тук са посочени 13 индикатора, които ни
дават възможност да преценим дали предлаганите услуги са рентабилни. Тези индикатори
дават представа за разходите за библиотечните колекции от гледна точка на разходите за
ползвателите, посещенията и ползването на
библиотечния фонд. Оценява се бързината на
работните процеси като комплектуване, обработка и др.; оценяват се работните процеси от
гледна точка на тяхната сигурност – дали са
точни справките, дали не се губи много време,
когато фондът е лошо подреден и т.н.
Г. Потенциал и развитие
Това са 5 показателя, по които може да се
прецени дали библиотеката има достатъчно потенциал за бъдещо развитие. Този потенциал
може да се измери с вложенията на библио-

теката в електронни услуги; с развитието на
служителите, т. е. тяхната квалификация; с
възможността библиотеката да си осигури повисок размер на бюджета и на другите алтернативни източници.
На пръв поглед представената материя изглежда малко сложна и трудно приложима в
нашите условия. Прочитайки обаче книгата и
запознавайки се с примерите и допълнителната
литература се вижда, че някои от индикаторите
са отдавна познати на нашите библиотекари
и в годините бяха статистически изследвани и
отчитани – „обръщаемост на фонда”, „посещаемост”, „читаемост” и други. Други пък са много лесно приложими в нашата практика, давам
произволни примери, подбрани от отделните
раздели: например „работното време в сравнение с търсенето”, „присъствие на библиотечни
прояви на глава от населението”, „бързина на
обработката на носителите на информация”,
„процент на библиотечните средства, осигурени чрез дарения или собствени приходи” и др.
Самите автори препоръчват в предговора
на книгата „...Библиотеките се различават по
своите мисии и цели, колекции и услуги, както
и по вида на обслужваното население. Заради
това не всички индикатори за ефективност в
този наръчник могат да се прилагат за всяка
библиотека. Комплектът индикатори не е задължителен. Библиотеките трябва да изберат
онези, които най-добре могат да се приспособят за техните нужди, а местните условия може
да наложат промяна в методите за събиране на
данни. В повечето случаи процесът на измерване трябва да се повтори след известно време, за да се открият промените и да се провери
ефектът от организационните стъпки, предприети след първото измерване...”
Трябва да отбележим, че първите изследвания на авторите са били насочени основно
към академичните библиотеки, но по-късно те
се разширяват и за обществените библиотеки.
Изданието обаче без преувеличение е полезно
за всички видове библиотеки, защото всички
видове библиотеки могат да ползват изследваните индикатори. Полезното е, че всяка библиотека може да подбере нужните ѝ индикатори и
да осъществи процеси на измерване, за да има
даже и най-малък ориентир за това как ефективно да обслужва своите ползватели.
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