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Ваня Грашкина / grashkina@nacid-bg.net
НАЦИД

Идеята
Една от целите на проекта „Американско-

български библиотечен обмен” (ABLE), финан-
сиран от Държавния департамент на САЩ, бе 
да проучим опита на американските ни колеги 
в сферата на застъпничеството за библиотеки-
те. Тази възможност бе дадена на 18 българ-
ски библиотекари, които посетиха и работиха 
в партньорските си обществени библиотеки в 
щатите Колорадо и Айова. Представители на 
ББИА имаха възможност да се запознаят под-
робно с дейностите на Американската библи-
отечна асоциация (АБА) по време на срещите 
си с експерти от офисите във Вашингтон и Чи-
каго. 

Изключително ни впечатли подходът на 
американските колеги към привличането на 
вниманието на законодателната и изпълни-
телната власт към библиотеките и решаване-
то на проблемите им. Те не очакват полити-
ците сами да засвидетелстват своя интерес 
към библиотеките и да се погрижат за тях, 
а напротив, със самочувствие и настъпател-
ност поставят своите проблеми от позицията 
на работещи във важни и значими за разви-
тието на обществото институции. Основната 
функция на офиса на АБА във Вашингтон е 
осъществяването на застъпнически дейнос-
ти. Ежегодно през месец април се органи-
зира Национална библиотечна седмица на 
федерално равнище, през която сенатори-
те и политиците приемат и изслушват биб-
лиотекарите от своите избирателни райони, 
запознават се подробно с проблемите на 
библиотеките и с предложенията на профе-
сионалната общност за тяхното решаване. За 
целите на кампанията се изработват разно-

образни промоционални материали. Видни 
личности с обществен престиж – спортисти, 
писатели, актьори и др., са лица на кампани-
ята и демонстрират своето пристрастие към 
библиотеките и четенето. 

Планираната и организирана дейност по 
застъпничеството за библиотеките бе нещо 
ново за нас. Дотогава сякаш не бяхме осъзна-
ли необходимостта от целенасочено търсене 
на подкрепа за библиотеките сред обществото 
и политиците. Изхождахме от позицията, че 
ролята на библиотеките трябва да е очевидна 
за всеки и подкрепата, както и конкретните 
действия за развитие на библиотеките, трябва 
да бъдат неотменна част от програмата на по-
литиците. Ограничили бяхме нашите контакти 
до няколко министерства и органите на мест-
ната власт. Обсъждахме най-вече помежду си 
липсата на стратегия за развитието на библи-
отеките и други проблеми, които го възпре-
пятстват. Управителният съвет на ББИА, след 
като се запозна подробно с американския 
опит, реши да постави началото на застъпни-
ческата инициатива Национална библиотечна 
седмица и у нас.

Началото
В края на 2005 г. бе подготвен проект за 

първата Национална библиотечна седмица, 
който получи подкрепата на Посолството на 
САЩ в София. Група участници в Проекта ABLE 
създаде един първоначален модел на нашата 
кампания. Давахме си сметка, че не е възмож-
но да копираме буквално американския мо-
дел. Нашият модел бе съобразен със специ-
фиката на българската политическа система 
и вижданията на библиотечната общност. За 
целта бяха проведени консултации с експер-
ти от парламента, както и широко допитване 
сред гилдията. Българският модел включва 
застъпнически действия в две посоки:

Националната библиотечна  
седмица – една успешна  
застъпническа инициатива
на Българската библиотечно- 
информационна асоциация
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• към широката общественост, на която да 
демонстрираме многообразието от библи-
отечни услуги и програми за читателите;

• към политиците от законодателната и из-
пълнителната власт, пред които да пока-
жем своите постижения и приноса ни за 
развитието на обществото и да поставим 
проблемите, които пречат на библиоте-
ките да станат още по-ефективни.

Разработихме методически и информа-
ционни материали, които да разяснят идеята 
на колегията. Преведохме и адаптирахме на 
български език „Ръководство на библиотеч-
ния застъпник” на АБА. На национална работ-
на среща разяснихме целите на кампанията и 
обсъдихме конкретните инициативи на нацио-
нално равнище и по места. Определени бяха 
основни целеви групи като обект на въздейст-
вие: законодателите, изпълнителната, мест-
ната власт и широката общественост. Като 
основни цели на кампанията формулирахме: 

• Да привлече вниманието на властта и 
обществеността към библиотеките и 
възможността те да играят ключова 
роля в развитието на информационно-
то общество, в т.ч. за информационната 
грамотност; в изграждането на иконо-
мика на знанието и ученето през целия 
живот; в опазването и достъпа до кул-
турното наследство; в реализацията на 
проекта за електронно правителство.

• Да представи облика на съвременната 
българска библиотека и приноса ѝ към 
решаването на проблемите на обще-
ството.

• Да разчупи остарелите схващания за 
библиотеката.

Проведен бе конкурс за избор на девиз. По-
лучиха се над 150 предложения от цялата стра-
на. Изработено бе лого на инициативата, което 
се превърна в символ на всички кампании. 

Първата Национална библиотечна седмица 
с девиз „Библиотеката – инвестиция в бъде-
щето” се проведе през 2006 г. под патронажа 
на председателя на Народното събрание Геор-
ги Пирински. Фокусни събития на национално 
равнище бяха откриването на изложбата „Съ-
временната българска библиотека” в Клуба 
на народния представител в сградата на На-
родното събрание и дискусията по проблеми-
те на библиотеките с участието на г-н Пирин-
ски и народни представители от Комисията по 
културата и Комисията по образованието. По 
места се проведоха срещи с народни предста-

вители от избирателните райони и се органи-
зираха депутатски приемни в библиотеките; 
осъществиха се срещи с областни управители, 
кметове и общински съветници; в дневния ред 
на заседания на общинските съвети бяха раз-
исквани проблемите на библиотеките.

За обществеността се организираха дни на 
отворени врати, дни без глоби и безплатно 
ползване на интернет; изложби, срещи с твор-
ци, конкурси и други културни прояви.

Резултатите от първата Национална библи-
отечна седмица са безспорни. Министерският 
съвет обяви 11 май за професионален празник 
на българските библиотекари. Председателят 
на Народното събрание г-н Георги Пирински и 
министърът на културата проф. Стефан Дана-
илов поеха конкретни ангажименти за осъв-
ременяване на нормативната база за библио-
теките. Проведени бяха 12 срещи с депутати, 
министри, областни управители; 13 срещи 
по места с представители на местната власт. 
Седем библиотеки, сред които регионалните 
библиотеки във Велико Търново, Пазарджик, 
Разград и др., постигнаха конкретни догово-
рености и финансова подкрепа за решаване 
на належащи проблеми. Регистрирани са над 
4400 нови читатели по време на дните на от-
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ворени врати. Кампанията беше широко отра-
зена в медиите, включително и с тематични 
предавания за библиотеките в БНТ, БНР, мест-
ните телевизии и вестници. Тези резултати 
ни вдъхнаха увереност, че сме на прав път и 
трябва да продължим.  

Продължението...
Втората Национална библиотечна седми-

ца премина под девиза „Библиотеката – наша 
обща отговорност”. Целите на кампанията 
през 2007 г. бяха обогатени със застъпването 
на позицията, че  проблемите на библиотеки-
те са проблеми на обществото. Именно поради 
това се налага търсене на обществена подкре-
па за решаването им. Фокусно събитие бе из-
ложбата „Визия за библиотеката” в Национал-
ната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, 
предоставена с подкрепата на Гьоте институт. 
Изложбата представя съвременната немска 
библиотечна архитектура и вътрешен дизайн. 
Организирано бе експонирането ѝ и в други 
градове на страната. Резултатите се измерват 
с десетки срещи с местните власти, посещение 
на изложбата от страна на политици, кмето-
ве и администратори, създаване на нагласи за 
подготовка на инвестиционни проекти за об-
новяване на материално-техническата база на 
библиотеките.

През 2008 г. за девиз на Седмицата избрах-
ме мотото на проф. Клаудия Лукс, президент 
на ИФЛА – „Библиотеките на дневен ред”. Като 
основни цели определихме: включването на 
библиотеките в дневния ред на законодател-
ната и изпълнителната власт със законопро-
екта за обществените библиотеки; популяри-
зирането на законопроекта; убеждаването на 
депутати, представители на изпълнителната и 
местната власт в необходимостта от спешното 
му приемане. Сред фокусните събития бяха: 
среща на представителите на регионалните 
библиотеки в рамките на планиращата фаза 
на Програмата „Глоб@лни библиотеки – Бъл-
гария”; публична лекция на Нанси Крънч, 
президент на АБА, на тема „Застъпничество-
то за библиотеките”. Новите акценти, които се 
открояват в третата поред Национална библи-
отечна седмица, са, че събитията придобиха 
международни измерения: румънски библио-
текари гостуваха на българските си колеги и 
обратното; румънските ни колеги подкрепиха 
нашето искане за внасянето на законопро-
ект за обществените библиотеки. Над 17 000 
граждани, сред които народни представите-
ли, кметове и общински съветници, поставиха 
подписите си в подкрепа на законопроекта за 
библиотеките.

Резултатът: Законът за обществените библи-
отеки бе приет от 40-ото Народно събрание на 
последната му сесия. Безспорно това е най-го-
лямо постижение в застъпническата дейност на 
Асоциацията ни. Друго важно постижение бе 
формулирането на принципи, които да се спаз-
ват от всички по време на кампанията, а именно:

• Да отстояваме една обща позиция.
• Да говорим в един глас.
• Да излагаме едни и същи аргументи в 

полза на законопроекта.
• Да не представяме лични интерпретации.
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Спазвайки тези принципи, библиотечните 
специалисти съумяха да постигнат единство, 
загърбвайки личните си пристрастия и убеж-
дения. Единните ни действия доказаха, че сме 
силни тогава, когато говорим в един глас и за-
стъпваме едни и същи позиции.

Националната библиотечна седмица през 
2009 г. под наслов „Библиотеката – инфор-
мация и комуникация за всеки” имаше за цел 
да пропагандира новия модел библиотека, 
в който книгите и съвременните технологии 
съжителстват успешно, а безплатният достъп 
до информация и услуги в интернет е еже-
дневие. Кампанията популяризира идеите на 
Програмата „Глоб@лни библиотеки – Бълга-
рия” за подобряване на качеството на живот 
на хората и интеграцията им в информацион-
ното общество; за насърчаване на граж-
данския сектор чрез лесен и равнопоставен 
достъп до информация и електронни услуги 
в обществените библиотеки посредством без-
платно ползване на интернет и други нови 
технологии. 

Сред конкретните цели се открояваха: раз-
ясняването на целите на програмата на широ-
ката общественост; запознаване на местните 
власти с идеите на програмата с акцент върху 
ползите за местната общност и важността на  
подкрепата по места; представяне на пости-
женията и съвременните тенденции в разви-
тието на библиотеките; популяризиране на 
библиотеката като най-доброто място за ин-
тернет достъп; популяризиране на социалната 
роля на библиотеките; демонстриране на при-
носа на библиотеките и библиотекарите към 
решаването на проблемите на гражданското 
общество. Г-жа Дебора Джейкъбс – директор 
на Програма „Глоб@лни библиотеки” на Фон-
дация „Бил и Мелинда Гейтс” представи ми-
сията и дейностите на програмата в различни 
страни пред представители на обществените 
библиотеки от цялата страна. Инициативите 
по места ставаха все по-разнообразни. Сред 
най-интересните са: Дни на отворени врати 
„Познавате ли библиотеката?”, обучителни 
инициативи за читателите по информационна 
грамотност, семинари за иновационни практи-
ки в библиотеките, срещи с депутати, пред-
ставители на местната власт и читалищата за 
представяне на  идеите за обществената биб-
лиотека като място за достъп до информация 
и комуникации. Голям интерес предизвикват 
дискусиите с младежката аудитория „Как си 
представяме модерна библиотека, която ис-

каме да посещаваме”; „Библиотеки без грани-
ци” – за запознаване с най-новите интернет 
базирани информационни услуги, безплатно 
ползване на интернет и други библиотечни ус-
луги, представяне на Закона за обществените 
библиотеки пред общността, популяризиране 
на новите услуги на Обществените информа-
ционни центрове. 



8

През 2010 г. Националната библиотечна 
седмица бе адресирана към новоизбраните уп-
равляващи в законодателната и изпълнителна-
та власт. Поставихме си за цел да разясним и 
да демонстрираме на новите управляващи ро-
лята и възможностите на библиотеките и биб-
лиотечните специалисти да допринесат за раз-
витието на страната като цяло и в частност на 
регионите. Наред с това да представим пред 
обществеността постиженията и съвременни-
те тенденции в развитието на библиотеките, 
които съчетават достъпа до литература с ши-
рокото използване на информационните тех-
нологии, без да ги противопоставят. Важно 
бе да се отбележи приносът на библиотеките 
и библиотечните специалисти към решаването 
на проблемите на обществото. Отчитайки но-
вите реалности, бе необходимо законодателна-
та и изпълнителната власт да идентифицират 
библиотеките като най-демократичното място 
за достъп до информация за всички гражда-
ни и широките възможности за пълноценното 
им използване. Формулирахме основните про-
блеми от нормативен и финансов характер и 
конкретните действия за решаването им. По-
търсихме подкрепата на народните представи-
тели, които, реализирайки парламентарните си 
ангажименти, да изразят своето положително 
отношение към библиотеките. Съществен при-
нос за застъпничеството изигра посещението 
на г-жа Роберта Стивънс – президент на АБА за 
периода 2010–2011 г., която изнесе публична 

лекция пред повече от 100 представители на 
библиотечната общност. Тя се срещна с депу-
тати от 41-вото Народно събрание, с членове 
на политическия кабинет и експерти от Минис-
терството на културата. Състояха се и срещи на 
представители на ББИА с народни представи-
тели от Комисията по културата, гражданското 
общество и медиите и Комисията по образова-
нието, на които бе представена информация за 
състоянието, развитието и предизвикателства-
та пред библиотечния сектор. 

През 2011 г. кампанията бе посветена на 
ролята на библиотеките в образователния 
процес. Наш гост и основен застъпник бе Лау-
ренс Дас – експерт по училищни библиотеки, 
вицепрезидент на Международната асоциация 
на училищните библиотеки, председател и ко-
ординатор на Европейската мрежа за училищ-
ни библиотеки и информационна грамотност, 
секретар на секцията на ИФЛА за училищни 
библиотеки и ресурсни центрове. Постави-
хме си за цел да покажем на законодателна-
та, изпълнителната и местната власт, както 
и на обществеността ролята на библиотеките 
като важен и пълноценен партньор във всич-
ки форми на образованието, в изграждането 
на ключови компетентности, в насърчаването 
и активното подпомагане на ученето през це-
лия живот. Тази тема бе избрана неслучайно 
– в процес на създаване бе Законопроектът за 
предучилищното и училищното образование. 
След проведените срещи в Министерството на 
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образованието, младежта и науката и Комиси-
ята по образованието, науката и въпросите на 
децата, младежта и спорта, представители на 
ББИА бяха включени в работните групи по под-
готовката на текстовете на стандарти към зако-
нопроекта. Успехът от тази кампания е налице 
– библиотечното обслужване като неотменна 
част на образователния процес е отразено в 
последния вариант на Законопроекта за пре-
дучилищното и училищното образование.

Вместо заключение
Шест години след началото на инициативата 

имаме достатъчно основания да кажем, че тя се 
утвърди като успешна застъпническа кампания 
в полза на библиотеките и нашите ползватели. 
Все повече библиотекари имат самочувствие-
то и увереността да водят позитивна кампания 
и да говорят убедително с политиците. Много 
от представителите на законодателната, из-
пълнителната и местната власт вече гледат на 
библиотеките по нов начин. Това е единстве-
ният форум, чрез който на национално равни-
ще се поставят проблемите на библиотеките 
пред законодателната и изпълнителната власт. 
Имаме свой, български модел на Национална 
библиотечна седмица. Като успешна практика 
се утвърди участието на лидери от междуна-
родната библиотечна общност като основни 
наши застъпници. Това допринася съществено 
за припознаване на значимостта на каузата ни 
и за постигане на по-голяма убедителност. Със 
своя авторитет, компетентност и обаяние те 

въздействат силно на нашите политици и ус-
пяват да им внушат посланията за мисията и 
ценностите на библиотеките. Многообразни са 
дейностите, представящи постиженията и бо-
гатото многообразие от библиотечни услуги и 
програми за общностите по места. 

Има още много какво да направим, за да 
станат кампаниите ни в бъдеще още по-ефек-
тивни. На първо място, да разширим обхвата 
и да привлечем като участници повече биб-
лиотеки. Досега през различните години се 
включват от 40 до 100 библиотеки в страната. 
Необходимо е да продължим с разяснителната 
дейност сред своите колеги и да ги убедим в 
необходимостта да се включат в инициатива-
та. Много библиотеки ползват само промоцио-
налните материали и се ограничават в дейнос-
ти, насочени към ползвателите. А контактите с 
политиците и посещенията им в библиотеките 
са изключително важни: така те придобиват 
реална представа за съвременната библиоте-
ка. Моделът, който първоначално създадохме, 
предвижда работа на библиотеките с народ-
ните представители от избирателния район и 
по този начин да постигнем запознаване на 
всички депутати с библиотечните проблеми. 
Все още са малко тези от нас, които стигат до 
пряк контакт с депутатите и политиците. 

Необходимо е и обучение по застъпниче-
ство, конкретно ориентирано към провежда-
нето на Националната библиотечна седмица. 
Задача на Управителния съвет и регионал-
ните дружества трябва да стане системното 
разясняване на необходимостта от участието 
в застъпническите кампании за библиотеките 
– доказано ефективно средство за промени в 
библиотечната политика. Не на последно мяс-
то е осигуряването на достатъчен финансов и 
кадрови ресурс за повече и по-добри промо-
ционални материали, а защо не и за разра-
ботката на цялостна стратегия; за подготовка 
и обучение на библиотекарите, за гостуване 
на експерти от чужбина. УС планира за след-
ващата година подготовката на Стратегия за 
застъпничество на ББИА.

Наскоро отшумя и последната Национална 
библиотечна седмица. Предстои обобщаване-
то на резултатите и постигнатото. Представя-
ме ви къде какво се случи накратко.

Ключови думи: Американска библиотечна 
асоциация, ББИА, национална библиотечна 
политика, Национална библиотечна седмица, 
проекти
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Отговорност 
Книжовното наследство, опазвано в биб-

лиотеките, е част от културното наследство 
на нацията. Днес в обединения и глобализи-
ран свят книжовното културно наследство е 
не само белег на нашата неповторимост, но 
и залог нашата култура да пребъде през ве-
ковете. Българските библиотеки съхраняват 
ценни колекции от ръкописни и старопечатни 
книги, редки и ценни издания, възрожденска 
периодика, архивни и други документи. Те 
са най-доброто място за тяхното изследване 
и ползване от всички хора. Мисията им е да 
ги опазят и пренесат за „родените по-късно”. 
Именно тази историческа отговорност ни за-
ставя да алармираме държавата и обще-
ството, че книжовното наследство е из-
ключително застрашено. 

Влиянието на времето и неподходящите ус-
ловия за съхранение унищожават писмените 
паметници, които столетия са захранвали бъл-

Библиотеките – паметта на нацията

14 – 18 май 2012

Седмата национална библиотечна седмица, 
организирана от ББИА, тази година бе посветена 
на книжовното наследство, съхранявано в биб-
лиотеките, и на проблемите, свързани с негово-
то опазване и популяризиране. С наслова „Биб-
лиотеките – паметта на нацията” напомняме на 
държавата и обществото, че библиотеките не са 
„отживели институции”, а най-доброто място за 
съхранение, проучване и широко популяризи-
ране на писменото слово. За съжаление, поради 

липса на средства днес те не са в състояние да осъществяват дълговековната си мисия. Нацио-
налното проучване на ББИА от 2011 г. показа, че книжовното наследство е фатално застраше-
но. Застъпническата кампания в цялата страна се опита да убеди обществото, че книжовното 
културно наследство се нуждае от последователна държавна политика и постоянни грижи за 
трайно опазване и съхранение за бъдещите поколения. 

Кампанията се проведе под патронажа на Министъра на културата г-н Вежди Рашидов и с 
подкрепата на Фондация „Америка за България”. Участват 43 библиотеки от 29 града и 4 села 
със свои инициативи и многобройни срещи с гражданите и местната власт. 

Обръщение на Българската  
библиотечно-информационна асоциация

Национална библиотечна седмица 
14–18 май 2012 г.

„Библиотеките – паметта на нацията”

гарското самосъзнание, наука и култура. 
Националното проучване на Българската 

библиотечно-информационна асоциация през 
2011 г. показа, че 87,8% от библиотеките нямат 
бюджет да поддържат необходимите условия 
за съхранение, профилактика, консервация, 
реставрация, както и да попълват ценните си 
колекции. Дигитализирането с цел опазване и 
достъп се осъществява в доста скромен обем в 
сравнение с тези процеси в държавите членки 
на Европейския съюз. Едва 19 библиотеки у 
нас могат да дигитализират част от ценните 
си колекции. Поради това само 5,54% от ця-
лото книжовно наследство на България е 
дигитализирано досега. 

Въз основа на резултатите от национал-
ното проучване ББИА изработи проект за На-
ционална стратегия и програма за опазване и 
достъп до книжовното наследство в библиоте-
ките и предложи основните идеи от проекта 
да бъдат включени в Националната стратегия 

Национална библиотечна седмица 2012 
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за развитие на културата. 
Предлагаме този проект на вниманието 

на законодателната и изпълнителната власт 
с убеждението, че книжовното културно 
наследство се нуждае от последователна 
държавна политика и постоянни грижи 
за трайно опазване, широко популяризи-
ране и съхранение за бъдещите поколе-
ния. 

Това е национална кауза, на която ние, 
библиотечните специалисти, посвещаваме 
своя всеотдаен труд, знания и научни изслед-
вания. 

Необходими са обединените усилия на ця-
лото общество за опазването, съхранението и 
широкия достъп до книжовното наследство. 

Затова призоваваме:
• народните представители да изразят 

своята подкрепа за допълнение и измене-
ние на Закона за културното наследство 
по отношение на ролята на библиотеки-
те за съхраняване, опазване и достъп до 
книжовното културно наследство; 

• изпълнителната власт: 
- да приеме проекта за Националната стра-

тегия и програма за опазване и достъп до кни-
жовното културно наследство на ББИА и оси-
гури финансирането ѝ в дългосрочен план; 

- да вгради грижата за опазването и достъ-
па до книжовното наследство в националната 
стратегия за развитие на културата, за да се 
гарантира нейното адекватно държавно суб-
сидиране;  

- да съдейства за изпълнението на разпо-
редбите на Закона за културното наследство 
по отношение на книжовното наследство на 
национално, регионално и общинско равнище; 

• цялото българско общество в лицето на 
учители и педагози, писатели, обществе-
ници, учени, журналисти, ученици, сту-
денти и медии: 

- да се застъпват за по-добро финансиране 
на библиотеките, за да могат и нашите библи-
отеки в крак със световните да бъдат модерни 
хранилища на паметта на нацията и заедно с 
това да предлагат на своите граждани онлайн 
достъп до забележителните образци на много-
вековната българска култура. 

Българското присъствие в днешна обе-
динена Европа зависи само от нашето на-
ционално обединение за каузата на спа-
сеното наследство!

Ключови думи: ББИА, Комисия по култура-
та, културно наследство, министър на култу-
рата, обръщения 

Националната библиотечна  
седмица в София

ББИА / bbia@lib.bg 

На 14 май 2012 г. в Националната библио-
тека „Св. св. Кирил и Методий” библиотечната 
седмица бе оповестена с три събития: откри-
ване на изложбата „Библиотеките – памет-
та на нацията”, връчване на годишните биб-
лиотечни награди на ББИА и представяне на 
проекта на ББИА за Национална стратегия и 
програма за опазване на книжовното културно 
наследство и осигуряване на достъп до него. 

В 11 часа Централното фоайе на библиоте-
ката се изпълни с библиотечни специалисти, 
университетски преподаватели, читатели, 
ученици и студенти, между които номинира-
ните библиотекари за наградите на ББИА и 
представители на библиотеките, участващи 

със свои уникални документи в изложбата. 
Гости на церемонията бяха: арх. Георги 

Стоев – заместник-министър на културата, г-н 
Карл Форцхаймър – съпредседател на Фон-
дация „Америка за България”, г-жа Иванка 
Цанкова – програмен директор на Фондация 
„Америка за България”, г-жа Любомила Ста-
ниславова – депутат от 41-вото Народно съ-
брание, г-жа Ваня Грашкина – член на УС на 
ББИА. Приветствие от името на Министер-
ството на културата поднесе зам.-министъ-
рът арх. Георги Стоев. 

Изложбата
бе представена от проф. Боряна Христова, ди-
ректор на Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий”. Тринадесет табла лако-
нично и картинно разкриват представителни 
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образци на ръкописни и старопечатни книги, 
възрожденска книжнина, периодични изда-
ния, архивни документи, фотографии и лич-
ни колекции на бележити българи, грижливо 
опазвани в 16 библиотеки. Изложбата демон-
стрира и възможностите на библиотеките да 
дават нов живот на ръкописите чрез реставра-
ция и да „разбулват” скритите съкровища чрез 
дигитализация и онлайн публикуване. 

Г-жа Снежана Янева, председател на ББИА, 
запозна гостите с обръщението на Асоциаци-
ята, отправено към законодателната и изпъл-
нителната власт и към цялото общество. Беше 
прочетено и поздравително писмо от г-жа 
Даниела Петрова, председател на Комиси-
ята по културата, гражданското общество и 
медиите към Народното събрание. 

Наградите 
Водещият на церемонията Ники Кънчев 

имаше удоволствието да обяви номинираните 
библиотеки и колеги за библиотечните награ-
ди на ББИА за постижения през 2011 г. Награ-
дите бяха връчени от арх. Георги Стоев и г-н 
Карл Форцхаймър. Млад библиотекар за 2011 
г. е Даниела Цветкова – училищен библиоте-
кар в 131-во СОУ „Климент Аркадиевич Тими-
рязев”; библиотекар на годината – Христи-
на Кръстева – библиотекар в НЧ „Никола Й. 
Вапцаров – 1924”, гр. Криводол. Носител на 
наградата „Библиотека на годината” за 2011 
стана Университетската библиотека при Ико-
номическия университет, гр. Варна.

Предиобедната част от програмата завър-
ши с изпълнения на цигулка на Ицко Финци и 
коктейл за участниците.

Проект на ББИА 
за национална стратегия 
В заседателната зала на Нацио-

налната библиотека от 14 часа на 
14 май ББИА представи проекта си 
за Национална стратегия и програма 
за опазване на книжовното културно 
наследство и осигуряване на достъп 
до него. Той е изработен върху ос-
новата на изводите от проучването 
на ББИА през 2011 г., в което взе-
ха участие 81 библиотеки, притежа-
ващи колекции с книжовно наслед-
ство. Подготвен е от работна група 
в състав: Ваня Грашкина – ББИА, 
НАЦИД, Анета Дончева – НБКМ, Са-
бина Анева – Фондация НАБИС, Цве-
танка Панчева – НБКМ, Анна Попова 
– ББИА, и с активното съдействие на 

проф. Боряна Христова като консултант. 
Шест стратегически цели обхващат всички 

аспекти на опазването и популяризирането на 
наследството в библиотеките: Съхраняване на 
националната памет; Осигуряване на условия 
за устойчиво развитие на опазването, съхра-
няването и достъпа чрез добра законодателна 
база и система за контрол и мониторинг; Ди-
гитализиране на съдържанието на книжовното 
наследство; Изграждане на електронна инфра-
структура; Библиотеките – активни участници 
в образователния процес, културния туризъм 
и информационния пазар; Човешкият капитал 
– гарант за изпълнение на програмата. 

По време на дискусията участниците бяха 
единодушни, че е нужен оптимизъм за нами-
ране на средства; че независимо от липсата 
на финансиране, библиотечната гилдия вина-
ги трябва да има визия за развитието и цели, 
подплатени с конкретни дейности за изпълне-
нието им. Сега моментът е по-благоприятен от 
1997 г., когато ББИА изработи първия си про-
ект за национална програма за опазване на 
библиотечните фондове. Европейският съюз 
насърчава популяризирането на културното 
наследство, а България не е изолиран остров. 
Крайно време е държавата да предприеме 
мерки за спасяването на застрашеното си пис-
мено наследство, още повече, че тя трябва да 
изпълнява препоръките на Европейската ко-
мисия относно дигитализацията на културното 
наследство. 

В заключение работната група призова 
присъстващите да се запознаят внимателно 
с проекта и да изпратят своите коментари и 
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препоръки до 30 май 2012 г., за да може на 
националната конференция на ББИА на 7–8 
юни да представим завършен проект. 

Публична лекция на д-р Маркус Брантл
Всяка година по време на Националната 

библиотечна седмица ни гостуват експерти от 
чужбина, които стават съпричастни към наша-
та кауза, споделяйки своя опит и научени уро-
ци. Тази година, благодарение на инициати-
вата на г-жа Бианка Рекенбайл и финансовата 
подкрепа на Гьоте институт, имахме редкия 
шанс да чуем д-р Маркус Брантл от Баварска-
та библиотека, ръководител на Мюнхенския 
дигитален център. 

С внушителни фотоси от Баварската дър-
жавна библиотека той ни демонстрира 15-го-
дишния опит на библиотеката в т.нар. масова 
дигитализация на всички библиотечни ма-
териали, освободени от авторски права. Д-р 
Брантл демонстрира всички етапи от работния 
процес на дигитализацията: сканиране със су-
перскенер, който позволява книгата да се ска-
нира разтворена на 120 градуса, за да не се 
поврежда; екипната работа със специалисти 
реставратори, които подготвят книгите за ска-
ниране, подготовката на метаданни на скани-
раните обекти, представянето им по два начина 
– прикачени с пълния текст към библиограф-
ските записи в онлайн каталога на библиотека-
та, от една страна, а от друга – в самостоятел-
на дигитална колекция. Лекторът представи 
поредица от проекти, благодарение на кои-
то досега са дигитализирани близо 791 000 
книги. Публично-частното партньорство на 
Баварската библиотека с Гугъл значително 
ускорява процеса, като поема дигитализация-
та на 1 милион заглавия за периода ХVІІ–ХІХ 
век.

Изключително впечатляващ е начинът, по 
който осигуряват дългосрочното съхранение 
на дигиталните документи в партньорство с 
т.нар. Суперкомпютърен център „Лайбниц” 
на Баварската академия на природните и ху-
манитарните науки. Този център поддържа 
архив на всички дигитализирани колекции, 
включително и на оригинално електронно съ-
държание в два формата – на сървър и архив, 
записан на магнитни ленти. 

След лекцията се проведе кръгла маса, 
на която се разискваха въпроси на организа-
цията, управлението на дигитализационните 
процеси в немските библиотеки, както и спе-
цифични технически подробности, важни за 
българските библиотеки, които цифровизират 

ценните си колекции.
Българските колеги оцениха високо въз-

можността да разговарят с ръководителя на 
Мюнхенския дигитален център, наложил се 
като лидер на дигитализацията в Германия. 

Д-р Брантл посети и Националната библио-
тека „Св. св. Кирил и Методий”. 

Среща с депутати от Комисията по кул-
турата, гражданското общество и медиите 
на 41-вото Народно събрание

На 16 май се състоя среща на представи-
тели на Българската библиотечно-информа-
ционна асоциация с членове на Комисията по 
културата, гражданското общество и медии-
те към 41-вото Народно събрание. Срещата 
бе една от важните инициативи в рамките на 
Националната библиотечна седмица. Г-жа Да-
ниела Петрова – председател на Комисията, 
поздрави библиотечните представители с про-
веждането на кампанията и подчерта важната 
роля на библиотеките в културното развитие 
на страната. Снежана Янева – председател 
на ББИА, запозна присъстващите с целите на 
кампанията и по-важните инициативи на на-
ционално и регионално равнище.

Ваня Грашкина представи дейността на 
ББИА по проекта за изготвяне на Национална 
стратегия и програма за опазването, съхра-
нението и достъпа до книжовното културно 
наследство. Изложени бяха тревожни дан-
ни за състоянието на книжовните ценности 
в библиотеките и невъзможността те да бъ-
дат съхранявани, реставрирани, консерви-
рани и дигитализирани поради бюджетните 
ограничения и отсъствието на целеви нацио-
нални програми. Представянето на страната 
ни в Европеана също бе засегнато, като бе 
подчертано скромното ни присъствие и из-
оставането в сравнение с другите европей-
ски страни. Това е следствие от липсата на 
организирани действия за дигитализация и 
представяне на националното ни културно 
наследство в световните и европейските ди-
гитални колекции. Не е приета национална 
стратегия и няма национален координацио-
нен орган по въпросите на дигитализацията, 
не се работи върху регистър на дигитализи-
раните обекти. Основните идеи в проекта за 
Стратегия са включени и в проекта за Нацио-
нална културна стратегия по предложение на 
представителите на ББИА в работната група 
„Литературно наследство” към Министерство-
то на културата.

Проф. Димчев постави въпроса за нереше-
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ните проблеми, изложени от библиотечните 
експерти на изслушването в Комисията, кое-
то се състоя на 30 юни 2010 г. и с участието 
на представители на Министерството на кул-
турата. Тези проблеми са в резултат на не-
изпълнените отговорности на министерството 
във връзка със Закона за обществените биб-
лиотеки.

Спаска Тарандова се спря на новата роля, 
която могат и трябва да имат библиотеки-
те в предоставянето на услуги на електрон-
ното правителство. Дейностите по Програма 
„Глоб@лни библиотеки – България” вече съз-
дадоха капацитет за това в 963 обществени 

библиотеки.
Общо бе мнението, че повдигнатите въпро-

си се нуждаят от по-широка дискусия в Коми-
сията с участието на представители на Минис-
терството на културата. По предложение на 
г-жа Даниела Петрова в началото на юни ще 
се проведе разширено заседание на Комисия-
та, посветено на библиотеките. 

Ключови думи: ББИА, изложби, културно 
наследство, награди, национална библиотеч-
на политика, Национална библиотечна 
седмица, проекти, Фондация „Америка 
за България”

„За да бъдат там  
по-полезни на народа ни”

(Изложбата „Библиотеките –  
паметта на нацията”)

Анна Попова / apopova@lib.bg 
ИБ на ББИА 

„Да се знае за този псалтир, какво се 
беше порутил и затрил лист по лист, но го 
поднових и повезох аз, Харитон монах, и го 
поставих в храма на манастира на Архан-
гелите Михаил и Гавриил, при село Долна 
Бешовица.”

Приписка от ХV в. 

Мнозина знаят, че тефтерчето на Левски се 
пази в Националната ни библиотека. Но дали 
всички знаем, че там се съхраняват и писма на 
Хаджи Димитър, Левски, Ботев, протоколи на 
БРЦК, свидетелства за църковните борби, ар-
хиви на наши писатели и хиляди фотографии, 
запечатали войните и мирния живот през XIХ 
и XX век? Знаем ли, че тези документи вече 
могат да се ползват дистанционно, само като 
отворим дигиталните колекции на Национал-
ната библиотека? Всеизвестно е, че няколко 
големи библиотеки начело с Националната са 
истински съкровищници за науката и култу-
рата, защото предоставят славянски, осман-
ски, гръцки и други ръкописи. Но знаем ли, 
че това са над 8000 уникални документи, кои-
то заслужават по-добри условия за опазване 

и достъп до тях? Научиха ли всички библио-
текари и цялата българска интелигенция, че 
Енинският апостол от ХІ в. през 2011 г. е впи-
сан в регистъра на ЮНЕСКО „Паметта на све-
та” като книжовен паметник от световно зна-
чение? Подозираме ли, че автопортрет на Гео 
Милев ще открием в екземпляр на неговата 
първа стихосбирка, съхранявана в читалище 
„Зора” – Сливен? Че в библиотеката на чита-
лище „Еленка и Кирил Д. Аврамови” в Свищов 
се пазят паметници на Софийската книжовна 
школа от ХVІІ век наред с албум от фотогра-
фии на Тома Пантелеев – четник от легията на 
Раковски? Че Изборният апостол в Общинска 
библиотека „Искра” – Казанлък, е от ХІІІ век? 
Че оригиналите на добре познатите ни снимки 
на Ботев и семейството му са част от колекци-
ята на Регионалната библиотека във Велико 
Търново? Осъзнаваме ли, че всички тези па-
метници и документи са от крехък материал, 
който чезне и безвъзвратно си отива? Знаем 
ли ние, библиотекарите, отговорите на всич-
ки тези въпроси, за да просвещаваме нашата 
аудитория, нашите партньори и тези, от които 
зависим? Знае ли ги цялото общество? Зако-
нодателите? А тези, които разработват нацио-
нални стратегии за развитие на културата? И 
тези, които ще ги финансират? Очевидно – не, 
след като все още и доста често чуваме един 
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и същ рефрен: библиотеките са отживели вре-
мето си; и още по-страшно – финансирането 
на библиотеките ги обрича на бавна смърт. 
Може би това е удобен рефрен, защото в про-
тивен случай държавата трябва да направи 
солидни инвестиции, за да могат и нашите 
библиотеки да бъдат търсени и полезни като 
модерните библиотеки в Европа, Австралия и 
Северна Америка. 

Очевидно това, което е очевадно за нас, 
специалистите в библиотеките, е непознато 
и неосъзнато за обществото и политическия 
елит. Ето защо ББИА организира кампании 
всяка година. Ето защо тази година подгот-
вихме изложбата „Библиотеките – паметта 
на нацията” и я изработихме в 5 копия – да 
пътува и да бъде видяна от повече сънарод-
ници в цялата страна. Затова въвеждащото 
табло пита посетителя „Знаем ли какво пазят 
нашите библиотеки?” и дава богати илюстра-
ции със запомнящи се, значими паметници на 
нашето минало и писмена култура. Започваме 
с ръкописите – живия запис на националната 
памет, преминаваме през образци на старопе-
чатни книги като История на тракийските царе 
на Феликс Кари, 1752, Париж – първата кни-
га по тракология, за да стигнем до фотограф-
ските колекции, уловили мигове от историята: 
Манифеста на цар Фердинанд за обявяване-
то на Независимостта на България през 1908 
г., пускането на първия български балон през 
1912 г., мобилизацията за Първата световна 
война и много други. Виждаме, че на тържест-

вена гергьовденска заря цар Борис и офице-
рите са коленичили пред българската армия и 
се питаме: Защо днес никой не коленичи пред 
светините? 

Завършваме разходката из книжовното на-
следство с личните сбирки на бележити бъл-
гари, подарени на библиотеките, за да станат 
достояние на любознателните потомци. Посте-
пенно в следващите табла въвеждаме зрите-
ля в острата проблематика на институциите с 
мисия да опазват наследството – крайно ми-
зерни и неподходящи условия за съхранение, 
застрашени уникални паметници, скъпостру-
ваща реставрация, необходимост от масова 
консервация, липса на национална координа-
ция на дигитализацията. Предлагаме и точни 
данни за оскъдното държавно финансиране 
на процесите по опазването. Съобщаваме на 
политиците, които трябва да изпълняват ев-
ропейските директиви за популяризиране на 
културното наследство, че у нас само 5,5% 
от книжовното наследство е дигитализирано. 
В предпоследното табло заявяваме, че ние, 
библиотечната общност, знаем какво трябва 
да се направи – ББИА предлага готов проект, 
а държавата трябва да намери средства той да 
се осъществи. 

В хода на подбора на материали за из-
ложбата Антоанета Димитрова попадна на 
Дарствен надпис към Банишкото евангелие, 
подарено заедно с още едно евангелие на На-
ционалната библиотека през 1924 г. от братя-
та Юрдан и Марко Никифорови. В надписа се 

казва: „вместо да ги пазят като 
семейно съкровище, което 
носи добро на къщата, преда-
доха ги на Българската народ-
на библиотека, за да бъдат там 
по-полезни на народа ни”. Ето 
есенцията на нашата мисия! Днес 
Банишкото евангелие е достояние 
на целия свят чрез дигитално-
то си копие в онлайн колекцията 
„Reading Europe” на Европейската 
дигитална библиотека. 

Дарственият надпис към Ба-
нишкото евангелие е заключител-
ният акорд на изложбата. Това е 
нашият поклон пред дарителство-
то на ползу роду. И най-истински-
ят манифест за ролята на библио-
теките сега и во веки веков! 

Национална библиотечна седмица 2012 
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ЗА ДА БЪДЕ ОПАЗЕНО 
И ДОСТЪПНО ЗА ВСЕКИ
„Наложително е библиотекарите да се 

обединят и да разработят план за съхраня-
ване на писменото наследство на човечест-
вото и в него да се набележат практически 
и ефективни мерки, за да се осигури въз-
можността поколенията след нас да насле-
дят нашето знание.”

Майкъл Горман. Нашите непреход-
ни ценности: Библиотеките през XXI век. 
София, Унив. изд. Св. Климент Охридски, 
2006.

Заявки за гостуване на изложбата 
във Вашата библиотека изпращайте нa:  
bbia@lib.bg, тел. 02/421 9886.

За всеотдайната и професионална по-
мощ при подготовката на изложбата „Биб-
лиотеките – паметта на нацията” ББИА 
изказва специална благодарност на:

• авторския екип на изложбата: доц. 
д-р Елисавета Мусакова, Ивелина Вели-
нова – художник, гл.ас. д-р Илко Пене-
лов, Спаска Тарандова; 

• колегите, които активно ни сътруд-
ничиха при подбора и събирането на 
материали: Марина Василева, Мария 

Велева, Калина Иванова, Живка Радева, 
Калоян Здравков, Димитър Минев и не-
говите сътрудници, Спаска Тарандова, 
Веселина Спасова, Анна Кожухарова и 
нейния екип, д-р Анна Ангелова, Биляна 
Яврукова, Никола Казански, Ружа Симе-
онова, Пенка Христова, Силва Василе-
ва, Кристияна Димчева, Ваня Борисова, 
Слава Драганова и нейния екип, Мариета 
Главчовска;

• библиотеките, които отзивчиво пре-
доставиха изображения на своите ценни 
паметници: Национална библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий”, Централна библи-
отека и Научен архив на БАН, Универси-
тетска библиотека „Св. Климент Охрид-
ски” и Центъра за славяно-византийски 
проучвания „Проф. Иван Дуйчев” към 
Софийския университет, Църковноисто-
рическия и архивен институт към Българ-
ската патриаршия, Народна библиотека 
„Иван Вазов” – Пловдив, НАЦИД, Регио-
нална библиотека „Петко Р. Славейков” – 
Велико Търново, Регионална библиотека 
„Пенчо Славейков” – Варна, Регионална 
библиотека „Дора Габе” – Добрич, Реги-
онална библиотека „Любен Каравелов” 
– Русе, Регионална библиотека „Стилиян 
Чилингиров” – Шумен, Столична библи-
отека, Общинска библиотека „Искра” – 
Казанлък, Библиотека „Родина” – Стара 
Загора, Библиотека при читалище „Зора” 
– Сливен, Библиотека при Първо българ-
ско народно читалище „Еленка и Кирил 
Д. Аврамови – 1856” – Свищов. 

Ключови думи: ББИА, изложби, културно 
наследство 

Национална библиотечна седмица 2012 
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Паралелно с откриването в Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий” излож-
бата, тиражирана от ББИА в 5 копия, се откри 
в Пловдив, Варна, Велико Търново и Стара 
Загора. Наред с винилните постери, библи-
отеките изложиха ценни ръкописи и други 
документи от своите колекции. Така дадоха 
красноречив отговор на въпроса „Знаем ли 
какво пазят нашите библиотеки?”.

Пловдив 
Изложбата бе открита в НБ „Иван Вазов” от 

проф. Кирил Топалов – съветник на президен-
та по културата и националната идентичност. 

Първата част от изложбата се състои от 13 
постери-табла, изработени от ББИА, разкри-
ващи фотоси на „съкровища” от 16 български 
библиотеки.

Втората част на изложбата представя бо-
гатствата на НБ „Иван Вазов” – 16 табла с ръ-
кописи от XIII до XVII век. Библиотеката при-
тежава общо 356 ръкописа на различни езици, 
от които 177 са славянски.

В деня на откриването гостите и читатели-
те можаха да видят оригинални ръкописи, сис-
тематизирани по векове и вид на материала, 
на който са написани. Между тях са: Еванге-
лие – пергамент от XIII век, с едноеров пра-
вопис, от което са запазени само 8 листа, По-
стен триод – пергамент от XIII век, писан на 
две ръце с едноеров правопис, Месецослов и 
синаксар – ръкопис върху хартия от XIV век 
– красиво писмо с червени заглавки, Четве-
роевангелие – от Йоановото евангелие и от 
Евангелие от Лука и Теофилактови предисло-
вия. 

Отделна витрина беше посветена на Кук-
ленските ръкописи от XVII век. Те са наме-
рени в манастирската църква в с. Куклен през 
1905 г. от Борис Дякович, дългогодишен ди-
ректор на библиотеката. Днес се пазят в са-
мостоятелна сбирка. Това са шедьоври, писа-
ни от монаси от школата на Кръстьо Граматик, 
смятан за един от най-добрите калиграфи. 

Велико Търново
Откриването се състоя във фоайето на РНБ 

„Петко Р. Славейков” на 14 май от 11.00 ч. 

Изложбата пътува  
в цялата страна 

Национална библиотечна седмица 2012  
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Посетителите се запознаха с оригиналните 
издания, с чиито дигитални копия библиоте-
ката участва в националната изложба. Бяха 
представени и книги от специалните колекции 
на библиотеките при читалище „Надежда” – 
Велико Търново, читалище „Бачо Киро” – гр. 
Бяла Черква, и библиотеката при Великотър-
новската Света митрополия. 

През септември изложбата ще продължи 
„пътуването си” в големите общински библио-
теки на Област Велико Търново, за да запознае 
обществеността с проблемите и предстоящите 
задачи, свързани с опазването на книжовното 
наследство в българските библиотеки. 

Стара Загора 
Изложбата бе открита от зам.-кмета Иван-

ка Сотирова. „Слава на библиотечните дейци, 
че ги има, за да може цялото това непреходно 
книжовно богатство да се съхрани във време-
то!”, обърна се Иванка Сотирова към над 100-
те души, изпълнили фоайетата на общинската 
администрация. Тя благодари на двете библи-
отеки в Стара Загора за предоставената въз-
можност на старозагорската общественост да 

се докосне до част от националното и местното 
книжовно наследство в навечерието на 24 май. 

Най-старите книги от фонда на библиотека 
„Родина” – Требник, датиран около 1776–1777 
г., и Псалтир от 1788–1791 г., първият брой 
на старозагорското списание за художествена 
литература „Хризантеми” от май 1916 г. и бро-
ят на вестник „Старозагорска поща” от 6 ап-
рил 1925 г. – видяха старозагорци във фоайе- 
то на Община Стара Загора. 

Изданията бяха показани заедно с ориги-
нали на ръкописи, старопечатни и възрожден-
ски книги, ценни периодични издания и други 
документи, притежавани от библиотека „Ро-
дина” и Регионална библиотека „Захарий Кня-
жески” като съпътстваща част от гостуващата 
изложба на ББИА „Библиотеките – паметта на 
нацията!”.

Повече снимки от събитието – във Фотога-
лерията на сайта на Библиотека „Родина”.

След Стара Загора домакин на изложбата 
стана Общинската библиотека „Искра” в 
Казанлък. Библиотеката на читалище „Зора” 
в Сливен е следващият обект в маршрута на 
„пътуващата изложба”. 

Национална библиотечна седмица 2012  
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Варна 
Постерите бяха изложени във фоайето на 

РБ „Пенчо П. Славейков”, където в 11 часа на 
14 май изложбата бе официално открита. Ко-
легите от библиотеката посрещнаха посети-
телите с увлекателни беседи за книжовното 
наследство и начините за неговото опазване. 

Фотогалерия от събитието във Варна.

Следващият домакин на изложбата стана 
библиотеката в Дългопол. 

Застъпничество  
пред местната власт 

Докато в София ББИА провеждаше разго-
вори с представители на законодателната и 
изпълнителната власт, застъпничеството по 
места се изрази в срещи с общинските адми-
нистрации и приятели на библиотеките. 

Стара Загора 
„Независимо от кризата, нашите наследни-

ци няма да ни простят, ако не запазим за тях 
съхраненото до наши дни”, посочи в словото 
си директорът на библиотека „Родина” Слава 
Драганова. Тя връчи на зам.-кмета Обръще-
нието на Българската библиотечно-информа-
ционна асоциация и обръщение до местната 
власт от библиотеките в Стара Загора. В него 
те заявяват, че културните институти в Стара 
Загора се обединяват около необходимостта 
да се приеме Общинска програма за опазване 
и достъп до местното книжовно наследство и 
осигуряване на финансирането ѝ за:

• изработване на профил на колекциите и 
анализ на състоянието им;

• осигуряване на подходящи помещения и 
необходимата профилактика, консерва-
ция и реставрация на документите;

• изграждане на дигитално студио и създа-
ване на онлайн библиотека, осигуряваща 
достъп до дигиталните обекти, създаде-
ни и представени от библиотеките и му-
зеите;

• организиране на продължаващо обуче-
ние на персонала;

• популяризиране на местното културно 
наследство.

Криводол
Библиотеката при 
НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1924” 
В среща-дискусия „Библиотеките – памет-

та на нацията” участие взеха Петър Данчев, 
кмет на Община Криводол, Дияна Милетиева 
и Йордан Желязков, заместник-кметове, Ане-
лия Николова – секретар на Общината, Искра 
Илиева – секретар на Постоянната комисия по 
хуманитарни дейности към Общинския съвет, 
Боян Илиев – секретар на читалището, и биб-
лиотекарите от общината.

На вниманието на управляващите на мест-
но ниво бе представено Обръщение на Бъл-
гарската библиотечно-информационна асоци-
ация. Дискутираха се проблеми, свързани с 
обслужването и обновяването на библиотеч-
ните фондове в библиотеките от Община Кри-
водол. 

Национална библиотечна седмица 2012  
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Силистра
РБ „Партений Павлович”  
На 17 май в Регионална библиотека „Пар-

тений Павлович” се състоя среща на библио-
течни специалисти с Лидия Попова – директор 
на Дирекция „Хуманитарни дейности” към Об-
щина Силистра, и Цветана Игнатова – начал-
ник-отдел „Култура”. 

На срещата бе поставен проблемът за лип-
сата на достатъчно средства за дигитализация 
на краеведския фонд на библиотеката, който 
е съкровищницата на региона, също така и 
липсата на средства за поддръжка на библи-
отечния фонд. Бяха споделени и впечатления 

от работната среща, проведена в Обществе-
ната библиотека ”Stefan Banulesku”, гр. Сло-
бозия, Румъния, на която бе обменен опит по 
Програма „Глоб@лни библиотеки – България” 
и бяха поставени основите на бъдещо сътруд-
ничество между двете библиотеки.

Читателска карта за РБ „Партений Павло-
вич” официално бе връчена на г-жа Попова, 
а тя от своя страна направи дарение на кни-
гата „Стив Джобс: Единствената официална 
биография на основателя на Apple” от Уолтър 
Айзъксън. Срещи на библиотечни специали-
сти с представители на общината и областта 
се провеждат всяка година по време на Нацио-
налната библиотечна седмица. Целта е да се 
даде гласност на проблемите и постиженията 
на библиотеките – центрове за духовност и 
култура. 

По време на седмицата бяха проведени сре-
щи с Тодора Цонева – заместник областен уп-
равител на Силистра, за обсъждане на Нацио-
налната стратегия и програма за опазване и 
достъпа до книжовното културно наследство в 
българските библиотеки. Библиотеката стана 
домакин на изнесено заседание на Постоянна-
та комисия по култура, културно-исторически 
наследство, вероизповедания и именувания 
към Общинския съвет – Силистра.

Мозайка на културните събития
по време на Националната  
библиотечна седмица 2012 

Враца 
РБ „Христо Ботев” 

За книгата, пустинята 
и скрития кладенец…

Калина Тодорова / kaliiz@abv.bg

Балони, деца и цветя, любопитни младежи 
и възрастни в края на пъстрата врата… После 
– тишина… Магията започва – усмихнат мъж 
води за ръка малко момиченце с книга... „Като 
малък мечтаех да пътешествам и разтварях 
книгата… Сега разказвам за своите пътешест-
вия – пиша в книгата…” – доверява той. – „Аз 
съм стара и мъдра и винаги нова, недокосната 

– детска мечта… Отвори ме, за да оживея…” – 
отговаря му тя, с детско гласче… Шум от хар-
тиени птици… Първите изписани слова върху 
белия лист… Ново начало – сътворение, нова 
вселена, живот…

И не е важно дали ще вземеш в ръка изпи-
саните листи – малко томче от хартия и масти-
ло, или ще плъзнеш мишката по светлия екран 
– важно е посланието… 

Прочети, напиши и предай нататък…
Актьорът от Врачанския драматичен театър 

Борислав Борисов и малката Теди в ролята на 
тази вечна вълшебница – книгата, откриха 
Националната библиотечна седмица в Регио-
налната библиотека „Христо Ботев”. 

Национална библиотечна седмица 2012  
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Инициативата „Книга на времето – проче-
ти, напиши и предай нататък…” цели да при-
влече вниманието на врачани към писаното 
слово и богатствата на библиотеката по един 
нетрадиционен начин. „За първа година в дни-
те на Националната библиотечна седмица Ре-
гионалната библиотека символично разтваря 
своята книга за книгите – символ на мъдрост-
та и вечната младост – полет на духа… Жела-
нието ни е този ритуал да се превърне в тра-
диция. Нека всяка година на този ден заедно 
– таланти и любознателни, читатели и писа-
тели, стари и малки, мъдри и мечтатели, да 
разтваряме страниците ѝ, а тя да пази нашите 
послания – да разказва за любими приказни 
герои, да събира крилати мисли от прочетени 
стихове и романи и винаги да ѝ остава поне 
още една бяла, неизписана страничка – за 
още едно детско слънчице или рефрен от ста-
ра песен…” – каза при откриването директорът 
Силвия Врачовска. 

Първи в книгата писа Борислав Борисов. 
Неговите мисли за времето, човека и думите 
сложиха началото на нашия разказ за магията 
на словото: „Един човешки живот е нетраен и 
бързо се забравя, но думите, които излизат от 
душите ни, ще са вечни в капсулата на време-
то – книгата”. След актьора най-нетърпеливи-
те попълниха първите страници от Голямата 

книга на времето, останала отворена в дните 
на Националната седмица 2012 г. „Библиоте-
ката – паметта на нацията”. 

Включиха се малки и големи – твориха и 
се забавляваха, даваха живот и крила на пти-
цата бяла… Така книгата в края на седмицата 
заговори с десетки детски гласчета, усмихна 
се със слънцата на младите художници от спе-
циализираните паралелки по изобразително 
изкуство и стиховете за родния край на тех-
ните връстници, с мъдрите думи на писатели 
и журналисти, с лириката на поетите; поста-
ви няколко важни въпросчета със сатирици и 
бунтари; засия с надеждата на различните и 
слабите, протегнали ръка, за да докоснат при-

Национална библиотечна седмица 2012  



22

ятелска топлина… Стотици прекрачиха врати-
те на Дома на книгата във Враца и тръгнаха 
към чакащите да оживеят отново и отново в 
техните ръце чудни светове – малки и голе-
ми хартиени томчета по етажерките, грижли-
во подредени и описани файлове, за да све-
тне тъмният екран на десктопа или разцъфнат 
хартиени цветя… Някои от тях за първи път са 
тук и си тръгват с книга… Ще се върнат, само 
за да я върнат или да вземат и нова?!...

Сега, когато прелиствам страниците и раз-
читам посланията, се опитвам да възстановя 
пъстрата картина на пишещите и четящите 
деца, побелели баби, млади жени и мъже, кои-
то на прага коленичиха, за да споделят своите 
мисли с белия лист и света… Крилати фрази – 
прекосили столетия, любими мисли от Древен 
Китай, от Тива, от далечна Финландия и родна 
България, незабравими слова на мъдреци, но-
ватори и откриватели, художници и велики им-
ператори… и такива, които, дошли от сърцето, 
за първи път изричаме, пишем и прочитаме…

„Тайната на вечната младост е да науча-
ваш всеки ден по нещо ново.”

„Книгата е дар Божи!”
„Лекарство за душата!”
„Книгата е слънчице – топли душата и рад-

ва сърцето!”
„Аз знам, че нищо не знам, но, знаейки 

къде да го открия, незнанието ми се превръ-
ща в знание.”

„Книгите са тези, които ни дават увереност 
да правим от живота мечти и да даваме на 
мечтите живот…”

Сред посланията е и молбата на книгата:
„Моля, не ме пипай с мръсни ръце!
Не слагай предмети между страниците!
Пази ме като очите си и аз ще ти бъда ве-

рен приятел!”,
защото
„Който книги чете,
винаги богат ще е!”
Към сложните плетеници на общуването и 

ролята на книгата да сближава човешки все-
лени простичко ни насочва гатанката:

„От твоя дом и в моя дом –
тя говори мълчешком!”
Що е то?
… В ъгъла закачливо ми намига едно мом-

ченце със златни – прегоряло жито коси. Взе-
мам молива и тръгвам след него с надежда по 
бялата страница… Посланието е: „Пустинята е 
хубава, защото крие някъде кладенец…”

Членове на ББИА от Националната  
библиотека се присъединиха  

към празника в РБ „Христо Ботев” – Враца 

Криводол
Библиотека при 
НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1924”
Националната седмица стартира на 14 май 

с откриване на изложба „На читателите в 
библиотеката на Криводол…!” – книги с ав-
тографи, подарени на библиотеката от  изтък-
нати поети и писатели – Марин Ботунски, Ог-
нян Пищиков, Живко Сотиров, Цветан Илиев, 
Мадлен Алгафари и др. В отделна експозиция, 
посветена на 70-годишнината от рождението 
на поета Траян Първанов, бяха представени 
ръкописи, документи, снимки и книги. 

 „Ще ви разкажем приказка!” направи 
съпричастни към националната инициатива 
три поколения читатели – деца, родители, баби 
и дядовци. Библиотеката оживя с подходящия 
декор и сценични костюми, а театралната из-
ява на най-малките участници в Артистична-
та Вапцарова работилница от подготвителна 
група „Детелинки” на ОДЗ „Славейче” стана 
още по-вълнуваща и по-празнична! С много 
емоция, артистично и с ентусиазъм те пред-
ставиха драматизацията „Снежанка и седемте 
джуджета”. Малките артисти получиха заслу-
жени аплодисменти и грамоти за успешно за-
вършване на школата по театрално и словесно 
изкуство, сезон 2011/2012 г. 

„Загадката Осен – родното село на 
Христо Ботев”. Творческа среща с Цветан 
Илиев, поет и публицист, представи второ, до-
пълнено издание на книгата „Загадката Осен 
– родното село на Христо Ботев”, издадена с 
подкрепата на Община Криводол. На срещата 
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присъства писателят Йордан Борисов и изрази 
подкрепа за хипотезата, че с. Осен е родното 
място на Христо Ботев. Изданието предизвика 
интерес и провокира въпроси сред присъства-
щите. Гостите подариха свои произведения с 
автографи и послания към читателите на биб-
лиотеката, което ги направи част от уредената 
изложба. 

Русе
РБ „Любен Каравелов” 
„Нощ в библиотеката” бе събитието, с 

което на 19 май Регионална библиотека „Лю-
бен Каравелов” – Русе, финализира инициати-
вите в рамките на Националната библиотечна 
седмица.

Вратите бяха отворени за посетители от 
ранни зори до полунощ.

Изненадите очакваха посетителите още от 
фоайето, където беше подредена изложба с 
кукли на приказни герои. Експонатите в из-
ложбата бяха специално предоставени за съ-
битието от Държавния куклен театър – Русе. 
Деца и родители с удоволствие позираха и се 
снимаха с любимите приказни персонажи от 
„Тримата братя и златната ябълка” и „Мери 
Попинз”. 

Още две изложби очакваха своите посети-
тели – „Книжовното културно наследство в РБ 
„Любен Каравелов” и „Съвременна българска 
детска илюстрация”. Посетителите можеха да 
видят оригинала на Софрониевия „Неделник”, 
на „Рибния буквар”, както и издания от ХVІІ и 
ХVІІІ век. Специален интерес имаше към мул-
тимедийната презентация, която припомняше, 
че в Русе, като един истински европейски град, 
са се случили за първи път десетки събития.

В Детския отдел отвори врати „Стаята на 
спомените”, където деца и родители можеха 
да гледат заедно диафилмчета с приказки, да 
послушат грамофонни плочи с детски песнич-
ки и стихчета, както и да почетат позабравени 
детски книжки от преди повече от 50 години. 

Най-оживеното и забавно място в библио-
теката беше фоайето пред Детския отдел, къ-
дето малките, а и порасналите посетители, се 
преобразяваха в мускетари, принцове и прин-
цеси, вещици, клоуни и др. За спомен те си 
тръгваха със снимките, които домакините им 
правеха на фона на декори от известни при-
казки.

През този 
ден и през ця-
лата нощ реги-
стрирането на 
читатели беше 
б е з п л а т н о . 
Тези, които не 
бяха успели да 
прочетат на-
време пресата, 
имаха възмож-
ност да напра-
вят това дори 
и през късните 
часове на нощ-
та. 
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Свищов
Градска библиотека 
Седмицата започна с посещение на учени-

ците от І „б” клас на СОУ „Димитър Благоев” 
в Детския отдел на Градската библиотека, къ-
дето бяха запознати с дейността на отдела и 
правилата за обслужване. Под ръководството 
на учителките и библиотекарките те проведо-
ха литературна игра, а след това представи-
ха и драматизация по изучена българска на-
родна приказка. Малките палавници посетиха 
мултимедийната зала на библиотеката, където 
имаха възможност да гледат филми по детски 
литературни произведения.

На 16 май 2012 г. се състоя литератур-
на среща на учениците от ІІ „а” клас на СОУ 
„Цветан Радославов” със свищовския писател 
Валентин Антонов. Той разказа интересни спо-
мени, след което по желание на децата про-
чете една легенда от своя сборник „Дунавски 
легенди”. Учениците приятно изненадаха гос-
та, като под ръководството на своята учителка 
Стефка Георгиева се включиха с изразително 
четене на откъси от негови произведения. В 
края на тържеството писателят връчи грамоти 
на най-активните читатели и пожела и на ос-
таналите деца да станат като тях.

Същия ден в отдел „Изкуство” участници в 
„Артстудио” при ОУ „Ф. Сакелариевич” с ръ-
ководител Евгений Йонков рисуваха илюстра-
ции по любими детски приказки, които накрая 
подредиха в красива изложба. Проведен беше 
литературен час, посветен на 50-годишнина-
та от рождението на нашата даровита поетеса 
Петя Дубарова. Интересни спомени за литера-
турните си срещи с нейното творчество раз-
каза Цветанка Костова. Стихове от поетесата 
четоха деветокласници и зрелостници. В чете-
нето участие взеха и гостите на тържеството 
– бивши учители, родители и читатели.

Силистра 
РБ „Партений Павлович” 
Две кампании отбелязаха старта на Нацио-

налната библиотечна седмица: „Подари нова 
книга на библиотеката – твой личен влог за 
паметта на нацията” и „SOS – невърната кни-
га!”. Други интересни инициативи в програма-
та са търсенето на име на библиотечния фили-
ал към РБ „Партений Павлович” и украсяване 
на дървото на знанието с послания към библи-
отеката от гражданите на Силистра. 
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Търговище
РБ „Петър Стъпов” 
На 14 май Регионална библиотека „Петър 

Стъпов” – Търговище, откри Националната 
библиотечна седмица с честване на 132 годи-
ни от рождението на популярния детски пи-
сател, роден през 1880 г. в Търговище, Васил 
Ив. Стоянов. Книгата „Васил Ив. Стоянов. За 
радост на малки и големи” е дело на колегата 
Богомила Атанасова, методист в Регионалната 
библиотека. Тя запозна публиката с живота и 
творчеството му и представи неговата стихо-
сбирка „Баба внучето приспива” (издадена от 
родствениците на поета). 

И двете книги са изпълнени с рисунки от 
конкурса „Децата на Търговище илюстрират 
стихотворенията на В. Ив. Стоянов”, проведен 
през 2010 г. Младите художници, чиито илюс-
трации са отпечатани в книгите, получиха 
награди. Ученици от I ОУ „Хр. Ботев” рецити-
раха своите любими стихотворения, а децата 
от ДМШ „New Voices” изпълниха песнички по 
стихове на дядо Васил.

На 15 май се проведе среща с ученици, 
наградени на национални и регионални лите-
ратурни конкурси под мотото „Млади творци 
представят Търговище”. С добре направена 
презентация се представи Литературен клуб 
„Силата на словото”. Интересен беше и раз-
казът на едно от децата за посещението му в 
Европейския парламент в Брюксел – награда 
за рекламен текст, а носителят на наградата 
за есе на екологична тема сподели впечатле-
ния от срещата си с министър Нона Караджова. 
Проявата беше обогатена с изпълнения на въз-
питаници на музикалните школи „New Voices” и 
„The Cristals”, носители на награди от междуна-
родни и национални певчески конкурси, които 
завладяха аудиторията с впечатляващ талант. 

На 16 май се състоя среща с изкуството на 
Пламена Стоянова от Шумен. Тя рисува, пише 
стихове и ги издава сама под формата на ръч-
но изработени книжки с оригинални корици. 
Библиотеката организира изложба-базар и 
уъркшоп за изработка на нестандартни кни-
ги. Любознателни дечица от ІІІ клас на І ОУ 
„Христо Ботев”, специално доведени от биб-
лиотекарката на училището, с голям интерес 
участваха в демонстрацията, а местната теле-
визия я записа и отрази в предаване. 
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В артгалерията на библиотеката се състоя 
художествена изложба с уъркшоп – демон-
страция на техниката „ебру” – рисунка върху 
вода. Автор е Павел Иванов от гр. Попово. Ху-
дожникът направи демонстрация на техниката 
пред присъстващите ученици, учители по ри-
суване, граждани, медии. Много от тях сами 
опитаха да рисуват върху водата, получиха се 
картини с интересни, нестандартни сюжети. 
Присъстващите се убедиха, че и за този вид 
приложно изкуство се изискват определени 
умения, усет, опит и талант.

17 май, Среща с автори от Търговищка област, 
издали творби през 2011 г. 

За поредна година на 18 май в Регионална 
библиотека „Петър Стъпов” се проведе иници-
ативата „Библиотекар за един ден”. Ученици 
се отзоваха на поканата да научат нещо по-
вече за професията на библиотекаря. Някои 
от тях още преди месеци сами бяха заявили 
желанието си за работа в библиотеката.

Денят започна с оперативка, свикана от 
„директора за един ден”, на която всички се 

представиха, споделиха защо желаят да рабо-
тят в библиотеката, както и задачите, с които 
трябва да се справят. С желание и интерес за 
работа младите библиотекари се трудиха през 
целия ден, изпълнявайки специфични за все-
ки отдел задачи. В края на деня, пред целия 
колектив на библиотеката, те обобщиха как е 
минал денят им, какво са изпълнили и какво 
ново са научили за библиотечната професия. 
Всички споделиха, че работата им е хареса-
ла и че е много по-различна от това, което са 
си представяли. Бяха единодушни, че за да си 
библиотекар, трябва много да учиш и много 
да знаеш. Трябва да умееш различни неща, 
защото често се налага да бъдеш и артист, 
художник, учител, но винаги учтив, любезен 
и усмихнат с читателите. На раздяла всички 
участници получиха грамоти, връчени от ди-
ректора на библиотеката, с пожелание след 
тази първа грамота за добра работа в живота 
им след време да последват и други награди, а 
защо не точно от някоя библиотека?! 

Хасково
Читалище „Пейо Яворов – 1982”
Открити бяха изложбите с илюстрации на 

първокласници – „Нови книги” и „Да нарису-
вам приказка”. В инициативата „Стани библи-
отекар за един ден” се включиха две ученич-
ки, желаещи да се запознаят с библиотечната 
професия. Момичетата с радост посрещаха по-
сетителите на читалищната библиотека и при-
емаха дарения в рамките на акцията „Подари 
книга на твоята любима библиотека”, като на 
всеки дарител даваха специално удостовере-
ние. В края на библиотечната седмица резул-
татът бе 37 дарители и 95 дарени книги.

На детското утро „Книжно царство – мъдро 
господарство”, 22-ма първолаци от ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий” станаха читатели на библи-
отеката. 
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Второкласниците Моника Джелепова и 
Георги Герджиков спечелиха литературното 
състезание „Аз чета най-добре”. „В на кафе с 
книга” в библиотеката на читалището само-
дейците от клуб „Любители  на фолклора” да-
риха детска литература.

Литературната вечер с поезията на членове 
на Литературна студия „Зорница” и клуб „Ро-
долюбие” даде възможност на присъстващите 
да се насладят на творчеството на Стойка Ма-
риновска, Венета Димитрова, Дора Белевска, 
Венета Георгиева и др. 

В рамките на библиотечната седмица за-
почна и седмият курс по компютърна грамот-
ност, където хората от третата възраст ус-
пяват да научат да пишат текст, да влизат в 
интернет, да изпращат имейли.

Шумен
РБ „Стилиян Чилингиров”
Библиотеката стана домакин на гос-

туващата „Изложба за Библията”, орга-
низирана от частния колекционер Сте-
фан Пилц. Уникална по своя замисъл и 
реализация, изложбата представя копие 
на съхранявания в Британския музей 
Розетски камък, автентични свитъци па-
пирус и пергамент, древни ръкописи на 
Библията, нейни екземпляри на повече 
от 50 езика, първото печатно издание 
на Библията на български език от 1871 
г., миниатюрно издание с размери 5х5 
милиметра, съдържащо молитвата „Отче 

наш” на седем езика, Библия, отпечатана 
върху водоустойчива хартия, както и различ-
ни предмети, свързани със съдържанието на 
Книгата на книгите. Атрактивна част от екс-
позицията са модел на скинията от Стария за-
вет, макет на Ноевия ковчег, макет на преса-
та на Гутенберг в оригинален размер. 

Седмицата бе отбелязана с литературно 
четене и представяне на бележития шуменец 
Стилиян Чилингиров. Тя приключи с концерт 
от християнска музика и песнопения на во-
кално-инструменталната формация „Ветил” с 
ръководител Маркар Мардиросян.

Материалите подготвиха: 
Калина Иванова, Екатерина Полякова, 

Красимира Лекова, Христина Кръстева, 
Силва Василева, Лилия Димитрова, Росица Димова, 

Йовка Ръцева, екип на РБ „Партений Павлович” –  
Силистра, екип на РБ „Петър Стъпов” – Търговище

Ключови думи: Библиотека „Родина” – Ста-
ра Загора, Градска библиотека – Свищов, 
Народна библиотека „Иван Вазов” – Плов-
див, Национална библиотечна седмица, 
Регионална библиотека „Любен Каравелов” 
– Русе, Регионална библиотека „Партений 
Павлович” – Силистра, Регионална библио-
тека „Пенчо Славейков” – Варна, Регионална 
библиотека „Петко Р. Славейков” – Велико 
Търново, Регионална библиотека „Петър Стъ-
пов” – Търговище, Регионална библиотека 
„Стилиян Чилингиров” – Шумен, Регионална 
библиотека „Христо Ботев” – Враца, Народно 
читалище „Никола Й. Вапцаров – 1924” – 
Криводол, Народно читалище „Пейо Яворов 
– 1982” – Хасково 

Национална библиотечна седмица 2012  
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„Европейският съюз не е само икономиче-
ски процес или търговска сила, той вече е ши-
роко и правилно възприеман като водещ при-
мер за социален и културен проект” (European 
Agenda for Culture in a Globalizing World). 

Библиотеките в цяла Европа играят важна 
роля в този „социален и културен проект”. 
Потенциалът на европейските библиотеки за 
развитието на Европейски съюз, отличаващ се 
с ценности като уважение към разнообразие-
то, междукултурен диалог, свобода на изра-
зяване, човешко достойнство, солидарност и 
търпимост, все още не е напълно оползотво-
рен. 

През последните десетилетия библиотеки-
те се промениха: от административни инсти-
туции – хранилища на печатни материали – 
те се превърнаха в привлекателни и оживени 
градски средища, предлагащи целия спектър 
от печатна и виртуална информация; среди-
ща, в които грижата за потребителя е първос-
тепенна услуга, а безплатният достъп до ин-
формация е основен принцип. 

Библиотеките на Европа – над 90 000 – 
провокират идеите и творчеството на граж-
даните, осигуряват стимулиращо и безопасно 
място за работа и учене. Професионално под-
готвеният персонал подпомага тези граждани 
чрез обучение и насоки в използването на ин-
формационни технологии и услуги. Обществе-
ните, академичните и националните библио-
теки са част от мултикултурното общество. Те 
са участници в културната индустрия, създа-
вайки свои собствени услуги и продукти. Те 
формират общоевропейска, глобална мрежа и 
имат потенциал да вдъхновяват директно и да 
предлагат подкрепа за други партньори в кул-
турната сфера. Библиотеките защитават де-
мократичното, културното, образователното и 
социалното развитие на Европа. 

Гражданите на Европа се нуждаят от:
• общоевропейска политика за библиоте-

ките, която надгражда вложените досега 
инвестиции в библиотеките и ефективно 
използва вече изградената инфраструк-
тура;

• подкрепа за подобряване на европейска-
та библиотечна мрежа;

• устойчиво финансиране и политическа 
подкрепа на ниво Европейски съюз (чрез 
новата програма „Култура” или неин ек-
вивалент);

• хармонизирани изключения от авторско-
то право във всички държави членки на 
ЕС.

Библиотеките трябва да бъдат подпомага-
ни да изпълняват своите важни и многостран-
ни роли:

• Улесняват творчеството и достъпа до 
информация. Ролята на библиотеките в 
насърчаване на творчеството и като пор-
тали за информация се засилва от нео-
чакваните надинституционални парт-
ньорства, които те създават. Библиотеки 
се основават точно там, където са необ-
ходими – близо до всички групи гражда-
ни, в градските центрове и в предгради-
ята, и са отворени за всеки. 

• Насърчават творчеството в образовани-
ето. Ученето през целия живот, нефор-
малното учене, междукултурният диалог, 
изграждането на общности, изучаването 
на езици, придобиването на ИКТ уме-
ния, обществото, базирано на знанието, 
информационното общество – във всич-
ки тези сфери библиотеките са основни 
партньори. 

• Популяризират културните дейности и 
продукти сред разнообразни аудито-
рии. Библиотеките предлагат платфор-

Библиотеките – културни 
центрове за информация 
и вдъхновение
Становище на EBLIDA

Библиотеката в ХХІ век
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ма – физическа и виртуална – чрез която 
разпространяват културните ценности до 
различни групи и така подпомагат инте-
грацията на имигранти, споделянето на 
култури и междукултурния диалог. Би-
дейки нестопански институции, библио-
теките гарантират неутрален, професио-
нален и удобен за потребителя достъп до 
информация за всички европейски граж-
дани, организации и фирми.

• Популяризират регионалното развитие. 
Библиотеките насърчават регионалното 
развитие в отдалечените райони, като 
подкрепят иновациите, бизнеса и се-
мейния живот. Те могат да помагат да се 
поддържа идентичността на района и не-
говия език, а от друга страна, да го от-
варят към глобалната мрежа чрез инфор-
мация и обучение. 

• Подкрепят културното многообразие в 
Европа и целия свят. Много години преди 
приемането на Конвенцията на ЮНЕСКО 
за опазване и насърчаване на многообра-
зието от форми на културно изразяване 
през 2005 г., библиотеките играят важна 
роля сред местните общности на Европа 
и са „мостове” на глобалното мултикул-
турно общество.

• Подкрепят изграждането на капацитет на 
културния сектор. Намирането на точна 
информация за източници на финансира-
не, за пазара на ЕС и неговите правила, 
помощта при развиване на управленски 
компетенции, получаването на достъп до 
по-нататъшно обучение и информацион-
ни ресурси – това са все начини, по които 
библиотеките допринасят за изграждане 
на капацитет. Широка мрежа от библио-
теки в цяла Европа вече гарантира дос-
тъпа до такава информация; физически-
те пространства на библиотеките също 
предлагат места за срещи, консултации 
и учене, места, където гражданите са на-
сочвани как да се ориентират в богатата 
и разнообразна информация. 

• Подпомагат творчеството чрез изключе-
нията от авторското право. Творчеството 
зависи от достъпа до творческо съдър-
жание: създателите надграждат върху 
постиженията на техните предшествени-

ци, независимо дали това е част от твор-
ческите индустрии, част от обществото 
като цяло или част от образованието и 
научните изследвания. Уебпространство-
то поставя стандарти за достъп до съдър-
жание: ние очакваме да имаме информа-
цията, от която се нуждаем, в собствения 
си компютър. Когато хората пътуват и 
работят в различни части на Европа, те 
искат да имат достъп до същите ресур-
си, които имат вкъщи. Най-сериозната 
пречка да се осъществи тази визия са 
географските и националните ограниче-
ния, наложени от правилата за авторско-
то право.  

• Насърчават достъпа до богатото и много-
образно културно наследство на Европа. 
Библиотеките изграждат европейската 
библиотека Европеана, която предоста-
вя достъп до библиотечните колекции на 
цяла Европа.  

• Изграждат мрежа с потенциал да подпо-
мага много приоритети на ЕС. Ползите, 
които библиотеките носят на Европа, мо-
гат да бъдат по-добре оценени, ако се 
идентифицират добри практики и ако се 
укрепи и засили европейската библио-
течна мрежа. Надграждането върху фи-
нансирането и инвестициите, които вече 
са вложени в библиотеките, би довело до 
по-ефективно използване на съществу-
ващата инфраструктура за подкрепа на 
приоритетите на Европейския съюз. 

Това становище е дело на Експертната гру-
па за култура и информация на EBLIDA, Ев-
ропейското бюро на библиотечните, инфор-
мационните и документационните асоциации. 
EBLIDA е независима организация-шапка от 
национални библиотечни, информационни и 
документационни асоциации и институти в Ев-
ропа, която чрез членовете си представлява 
90 000 отделни библиотеки в държавите член-
ки на ЕС и в други европейски страни. 

Превод: Анна Попова / apopova@lib.bg
ИБ на ББИА

Ключови думи: EBLIDA, европейски  
библиотеки, културни центрове

Библиотеката в ХХІ век
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Силва Василева / deputy@libruse.bg
РБ „Любен Каравелов” – Русе

Идеята, как-
то повечето идеи, 
дойде спонтанно. 
Беше началото на 
лятото. Библиоте-
ката беше изпъл-
нена с деца, за 
които тя е нещо 
повече от място, 
където идват да 
вземат или да про-

четат книга. За тях тя е приятел, който ги съ-
бира, провокира, обогатява. И книга искат да 
си заемат, но новите все не достигат, а стари-
те – е, не че не ги четат, но …

Децата бяха тези, които първи попитаха: 
„Ние какво можем да направим за нашата биб-
лиотека? Можем да рисуваме, да творим и го 
правим при вас всяко лято. Ако съберем всич-
ко, което сме направили и го продадем, колко 
пари ще съберем и ще стигнат ли за нови кни-
ги?” Въпроси, въпроси… Валяха идеи, цареше 
оживление.

Така се роди идеята – да съберем децата 
от Русе в Библиотеката, да я превърнем в тях-
ното място, да им предоставим възможност да 
творят. Да провокираме креативността им и да 
отключим техните таланти. Да организираме 
и да проведем поредица от инициативи, кои-
то да популяризират библиотеката като място, 
където те могат да четат любимите си книги и 
същевременно да посетят някое от провежда-
щите се при нас събития или сами да органи-
зират свои прояви. Да покажем сътвореното 
от тях в името на позитивността.

Партньорите – намерихме се взаимно. Ка-
къв по-добър помощник от фондация „Деца-
та на Русе”? Подкрепиха ни и от „Обществен 
фонд – Русе”. Заедно търсихме организации, 
които да финансират изпълнението на идеята.  

Името на кампанията – „Децата на Русе 
за Библиотеката” – се роди също спонтанно.

Целите ни бяха:
Да популяризираме дейността на Дет-

ския отдел на библиотеката. Планирахме и 
проведохме поредица от инициативи, в които 
се включиха деца, родители, учители, добро-
волци.  

Да съберем средства и обогатим фонда 
на Детския отдел. 

В книжарниците на града бяха поставени да-
рителски кутии с логото на кампанията. Разпра-
тихме списъци със заглавия на книги, от които 
имахме нужда и които посетителите в книжар-
ниците можеха да закупят за библиотеката. 

Същите списъци публикувахме на сайта и 
във фейсбук страницата на РБ „Л. Каравелов”, 

Регионалната библиотека  
„Любен Каравелов и кампанията 
„Децата на Русе за Библиотеката” 

mailto:deputy%40libruse.bg?subject=
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така че всеки, който желаеше, можеше да ни 
подари екземпляр от книга. 

Нашите партньори продаваха създадените 
от децата творби.

Събитията
Началото – 27 август 2011 г. – в разгара 

на лятото, на отпуските и ваканциите. В ран-
ната съботна утрин градинката пред библио-
теката започна да се оживява. Приятели, ко-
леги, доброволци – кипеше подготовката на 
Артфестивал. Предстояха 5 незабравими дни, 
през които децата претворяваха своите свето-
ве и мечти в картини. Пет дни, през които те 
създаваха най-прекрасните си произведения, 
продаваха ги или ги предоставяха за участие 
в предстояща благотворителна изложба-базар 
за набиране средства за Библиотеката. 

Всички материали ни бяха предоставени от 
приятели и спомоществователи – бои, стати-
ви, четки, дори рекламните афиши, плакати, 
стикери и брошури бяха дар за кампанията.

Събрахме много творби – някои от които 
шедьоври. Получихме много благодарности и 
пожелания това да се случва всяко лято.

Не дочакахме следващото лято – месец по-
късно стартирахме поредица от инициативи 
под наслов „Децата на Русе творят в Библио-
теката”. Художници, илюстратори, дори бижу-
тери организираха свои ателиета при нас. 

Фънда Мехмедова, ученичка от ХІІ клас на 
СОУ по европейски езици, демонстрира техни-
ките квилинг и оригами. Децата се включиха 
с удоволствие в работата на творческото ате-
лие. Да си признаем – изкушихме се и ние, го-
лемите. Беше вълнуващо и забавно – да тво-
рим редом с нашите деца.

Последва среща с художника-приложник 
Рада Банева. Тя научи децата как да изработ-
ват прекрасни пана от кожа и текстил. Дет-
ският илюстратор Мариела Игнатова – Маша, 
разкри пред малките участници тайните на 
своята професия и заедно създаваха илюстра-
ции на любими детски книги. 

Четвъртокласници от СОУ „Христо Ботев” 
показаха на свои връстници как се забавляват 
през свободното си време, изработвайки инте-
ресни предмети за бита. Те демонстрираха как 
могат да бъдат създадени красиви плетеници 
от силиконови конци и как те да бъдат пре-
върнати в гривна или ключодържател.

В истинска приказна вечер се превърна 
срещата с ювелирите от магазин за бижута 
„Шехерезада”, от ръцете на майсторките Ваня 
Петрова и Снежана Мутафова се раждаха пред 

очите ни мечтаните бижута и какво по-хубаво 
от това, да се научиш сам да ги направиш.

Част от тази незабравима седмица бяха 
и заниманията на децата от Образователния 
алианс „Парнас” и Сдружение „Хуманитас”. 
Всички изработени творби отново бяха пре-
доставени за благотворителната изложба, на-
срочена за декември. 

След приключване на работата в атели-
етата стартира провеждането на рекламна 
кампания в русенските училища. Целта беше 
да представим библиотеката и по-специал-
но Детския отдел на всички ученици в града. 
Насочихме се към по-отдалечените училища, 
деца от които ни посещават по-рядко. Там, на 
място, близо до самите деца, колеги и добро-
волци запознаха учениците с възможностите 
на библиотеката, с услугите, които предоста-
вяме, с инициативите, които се случват при 
нас. Ефектът от тази дейност се усети още  по 
време на самата кампания. Броят на посетите-
лите и посещенията в библиотеката е най-ви-
сок за последните 5 години. 

Получихме подкрепа от много места. Към 
нас се присъединиха децата от Центъра за 
научно-техническо творчество с ръководител 
Данаил Стефанов. Те гостуваха в библиотека-
та и рисуваха за благотворителната изложба. 
Нестандартна помощ ни оказаха учениците 
от Английската гимназия „Гео Милев”, които 
организираха „Ден на топлите напитки”, през 
който ден събираха парични средства и книги 
за Детския отдел.

В края на ноември в библиотеката отвори 
врати работилница за коледни картички. Де-
цата от детска градина „Радост” изработиха 
сурвачки и създадоха неповторимо коледно 
настроение на посетителите на изложбата. 
Изказваме безкрайна благодарност към учи-
телите и родителите, които приеха инициати-
вата, подадоха ни ръка и ни подкрепиха без-
резервно.

Невъзможно е да преброим децата, които 
участваха в хода на цялата кампания. През 
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изтеклите три месеца се опитахме да достиг-
нем до колкото може повече хора, да докос-
нем сърцата на деца и родители, на всеки, го-
тов да подкрепи нашата кауза.  

В началото на декември в Доходното здание 
бе открита благотворителна изложба-базар. 
Всичко ни бе предоставено безвъзмездно в по-
мощ на кампанията „Децата на Русе за Библио-
теката”. Повече от 80 картини и пана украсиха 
фоайето на тази емблематична за нашия град 
сграда. Подредени бяха бижута, коледни кар-
тички, рисувани камъчета и сурвачки.

Творбите на децата очакваха своите купу-
вачи и те не закъсняха. Средствата се събира-
ха бавно, но с толкова много желание, с тол-
кова положителни емоции и настроение. 

Предстоеше кулминацията – благотвори-
телният концерт „Талантливите деца на Русе 
за Библиотеката”.  

Рядко може да се види препълнена голямата 
зала на Доходното здание. Само най-добрите 
творци могат да съберат в една вечер повече 
от 600 души публика. Този път хората не бяха 
привлечени от имена, а от идеята – да подпо-
могнат своите деца и своята Библиотека. 

Много фирми и организации спонсорираха 
концерта, като закупиха и предоставиха та-
лони за посещение на деца в неравностойно 
положение. Така на концерта можаха да се 
насладят децата от Дом „Св. Димитър Басар-
бовски” и от Дневния център „Милосърдие”.

Резултатите
Чудото се случи – 58 фирми и организации 

дариха средства и материали. Повече от 80 са 
тези, които ни подариха над 300 библиотечни 
материали. Още 100 книги бяха предоставени 
за кампанията от издателство „Хермес”.

Със събраните средства по време на кам-
панията бяха закупени книги на стойност над 
4000 лева.

На 2 април, по случай Международния ден 
на детската книга, бяха отчетени резултатите 
от кампанията и беше изказана благодарност 
на всички дарители. С новополучените книги 
във фоайето на библиотеката бе подредена из-
ложба. 

Партньорите ни в кампанията – Фондация 
„Децата на Русе” и „Обществен фонд – Русе” 
закупиха електронни книги и четци за Русен-
ската библиотека. Те вече са на разположение 
в читалнята на Детския отдел. 

Всички библиотечни документи, дарени от 
фирми и граждани или закупени с придобити-
те по време на кампанията средства, са беля-
зани със специални стикери с надпис „Обичам 
да чета” и „Подкрепям Децата на Русе”.

Кампанията приключи в края на 2011 г. Вече 
забравихме притесненията, отшумя и умората. 
Останаха  споменът от добре свършената рабо-
та и опитът, който споделяме с вас.

Както и очакването за наближаващото 
следващо лято. 

Дано то да бъде още по-жизнерадостно и 
по-успешно – за нас и за нашите деца. 

Децата, които подкрепиха нашата Биб-
лиотека.

С благодарност към тях и всички, които 
бяха съпричастни!

От ръководството и екипа 
на РБ „Любен Каравелов” – Русе

Ключови думи: добри практики, работа с 
деца, Регионална библиотека „Любен Караве-
лов” – Русе

Самообслужването 
в библиотеката е възможно

Радостина Тодорова / rtodorova@nbu.bg
Нов български университет

След редица нововъведения в последните 
месеци като версии за мобилни устройства на 
библиотечния сайт и списание „Библиосфера”, 
използване на читателската карта като сред-
ство за разплащане, създадени няколко инте-
рактивни пътеводители, библиотеката на Нов 

български университет (НБУ) изненада своите 
читатели с още една придобивка на прага на 
Националната библиотечна седмица. По слу-
чай професионалния празник на българските 
библиотекари 11 май, студентите и препода-
вателите от НБУ разполагат с първия в Бълга-
рия терминал за самообслужване. 

Преминаването от баркод към RFID иден-
тификация в библиотеката бе дълъг процес. 



33 Добри практики

Началото бе поставено през 2005 г., когато 
започна издаването на читателски карти с 
RFID чип. В периода 2009–2010 г. са поста-
вени RFID чипове върху всички документи. В 
края на 2010 г. се осъществи окончателно-
то „cвъpзвaнe чpeз RFID” нa библиoтeчнитe 
eдиници и читaтeлcĸитe ĸapти. Тогава заем-
ната служба бе оборудвана с нова вpaтa зa 
oxpaнa нa eлeĸтpoмaгнитeн пpинцип и ус-
тройство зa зaeмaнe и вpъщaнe нa книги, 
ĸоето извъpшвa дeaĸтивиpaнe или aĸтивиpaнe 
нa eлeĸтpoмaгнитнaтa зaщитa нa дoĸyмeнтa 
и пpoчитa инфopмaциятa oт RFID чипa eд-
нoвpeмeннo. 

Днес на прага на Националната библиотеч-
на седмица през 2012 г. заработи терминалът 
за самообслужване, който извършва същи-
те операции като устройството за заемане и 
връщане на библиотечни документи – но без 
намесата на библиотекар. Новата машина раз-
полага със сензорен екран и възможност за из-
бор на език на интерфейса между български, 
руски, английски и френски. Това позволява и 
на чуждестранните студенти бързо и лесно да 
извършат желаната от тях операция.

Чрез терминала за самообслужване се 
предлагат четири услуги: заемане за дома, 
удължаване на срока на ползване, проверка 
на статус и връщане на библиотечни докумен-
ти. При заемането читателят първо поставя чи-
тателската карта върху устройството. Софту-

ерът, с който работи устройството, проверява 
статуса на читателя в библиотечно-информа-
ционната система и съответно извежда на ек-
ран информация за брой вече заети, запазени 
и документи с изтекъл срок за ползване. Не-
обходимо е той да потвърди тази информация 
чрез натискане на бутон на сензорния екран. 
Операцията продължава с видеоинструкция 
как точно да бъде поставен библиотечният до-
кумент върху V-образния плот. Устройството 
прочита информацията от RFID чипа, поста-
вен върху библиотечния документ. След това 
се свързва с библиотечно-информационната 
система и изтегля библиографската информа-

ция. Системата потвърждава заема-
нето и издава разписка, съдържаща 
името на читателя, заглавие и автор 
на заетия документ, както и дата за 
връщане. Процесът при услугата за 
удължаване на срока на ползване се 
извършва по аналогичен начин. При 
връщането на заети документи оба-
че не е необходимо читателят да се 
идентифицира. Той просто поставя 
документа във V-образния плот, сис-
темата проверява библиографския 
запис и регистрира връщането. Чи-
тателят получава бележка и инструк-
ция на екрана къде точно да остави 
върнатите документи. Това е възмож-
но, тъй като в настройките на соф-
туера се задава текст, асоцииран с 
различните типове документи. Когато 
се връща книга, съобщението гласи 
„Поставете книгата на сивия стелаж”, 
а когато се връща диск, съобщението 
гласи „Пуснете диска в синия контей-

нер”.
Софтуерът, с който работи терминалът, съ-

бира данни за ползването и предлага разно-
образни статистически отчети. Те могат да се 
конфигурират за различни времеви периоди, 
например: 1 ден, 1 седмица, 1 месец и т.н. 
Системата предлага подробна информация за 
броя потребители, обслужени на терминала, 
за брой заети и върнати документи, както и 
за броя на отказаните транзакции. Числови-
те данни в отчетите могат да се представят и 
графично. Предлагат се и различни файлови 
формати за изтегляне на данните от устрой-
ството.

Цикълът на самообслужване в библиотека-
та е напълно завършен. Той започва от подбо-
ра на литература чрез електронния каталог, 
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през разположените на свободен достъп ко-
лекции и приключва със самостоятелното за-
емане и връщане на документи от читателите 
чрез терминала. Той способства да се нама-
ли броят на чакащите пред заемната служба 
в най-натоварените периоди – в началото на 
академичната година и по време на сесиите. 
Това позволява на екипа на библиотеката да 
бъде по-продуктивен – както в обслужването 
на увеличаващия се брой читатели, така и в 
удовлетворяването на нарасналите специали-

зирани информационни потребности. Техни-
ческото нововъведение създава приятелски 
образ на библиотеката в очите на младите 
хора, които са основна част от ползватели-
те на библиотечни услуги в университетите. 
Може би с това се поставя началото на нов тип 
обслужване в библиотеките?!

Ключови думи: Нов български университет, 
университетски библиотеки, RFID идентифи-
кация

Насърчаването на детското 
четене – предпоставка за 
развитието на личността

Даниела Цветкова / didi_tzv@abv.bg
131-во СОУ „К. А. Тимирязев” – София

От най-ранна детска възраст всеки роди-
тел трябва да възпитава у детето си  любов и 
интерес към книгата и четенето. Първите го-
дини са изключително важни. Детето следва 
да бъде приобщавано към четенето чрез при-
мера на родителите и особено с времето, кое-
то те трябва да отделят за четене на глас на 
децата си. Те трябва да свикнат с книгата, да 
я опознае чрез петте си сетива – да я видят, 
докоснат, да я опитат дори на вкус, да усетят 
аромата на мастилото, да чуят шумоленето на 
страниците, което би предизвикало желание 
да я прелистят и разгледат. 

Опитният библиотекар може да помогне 
на всеки родител да избере най-подходящи-
те книги за своето дете. Според възрастта по-
требностите се променят. За всяка възраст има 
подходящи книги, тъй като е важно не само 
съдържанието, а дори формата и материалът, 
от който са направени.

Изключително важно е родителите да по-
знават психиката, наклонностите и заложбите 
на своите деца. През всеки период от тяхното 
развитие се променят интересите и хобита-
та им. Затова препоръчваната им литература 
трябва да съответства на техните потребности 
и да изпреварва търсенията им. Не бива да се 
натрапват чужди виждания и разбирания как-
во да четат децата. Това би отблъснало мал-

ките читатели от книгата и четенето, би дове-
ло до загуба на интерес, което ще продължи 
във времето. Още в началния етап на обуче-
ние библиотекарят, учителите и родителите 
заедно трябва да намерят най-добрия подход 
за формиране на вкус и любов към срещите с 
книгата. Важно място в този процес има и учи-
лищното ръководство в лицето на директора, 
който трябва да оказва морална и финансова 
подкрепа на библиотеката. Без съмнение, не-
прекъснатото сътрудничество между родите-
ли–учители–библиотекари е решаващ фактор 
за създаване на трайни читателски навици от 
ранна детска възраст.

За да участва, ръководи и подпомага по 
възможно най-добрия и компетентен начин 
този процес, училищният библиотекар трябва 
непрекъснато да повишава своята квалифика-
ция.

Разнообразните форми на обучение, които 
ББИА организира, дават нови знания и уме-
ния, които подпомагат развитието на профе-
сионалните и личностните качества на библи-
отекаря. Получените знания, споделянето на 
добрите практики и личните контакти с колеги 
от цяла България, мотивират иновативни ре-
шения.  

Последният квалификационен форум, на 
който присъствах, беше лекции и уъркшоп на 
тема „Насърчаване на четенето в ранна дет-
ска възраст: Идеи и проекти за възпитаване 
на навици за четене при децата” на 7 и 8 май 
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2012 г., организиран от Гьоте институт и Бъл-
гарската библиотечно-информационна асоци-
ация. Вниманието бе насочено към стимулира-
не на интереса към четенето при децата от 0 
до 3-годишна възраст. Въпреки че в училище 
се работи с по-големи деца, има възможност 
някои от идеите на колегите експерти от Гер-
мания да се приложат и в работата на училищ-
ните библиотеки.

Запознаването с опита на немските коле-
ги, професионализмът на немските специали-
сти и атмосферата на семинара ме вдъхнови 
да разработя проект за програма за насърча-
ване на четенето, като се започне с подгот-
вителната група и І клас в 131-во СОУ „К. А. 
Тимирязев” през новата учебна година. Имам 
желание процесът за насърчаване на четенето 
и създаването на трайни читателски навици у 
учащите се да продължат не само в етапа на 
началното образование, но да включат и тези 
от средния и горния курс на обучение. 

През 2011 г. осъществих мащабна кампа-
ния по насърчаване на четенето в 131-во СОУ, 
продължила в рамките на четири месеца с над 
100 реални участници от всички курсове. Ини-
циативата бе свързана с предаването „Малко-
то голямо четене” по Българската национална 
телевизия и Маратона на четенето и протече в 
партньорство с преподавателския екип. 

Кулминационната точка на проявата бе 
публичното представяне на заключителната ѝ 
част в Актовата зала на 26 април 2011 г. Зна-
чимостта и успехът на събитието ми осигури 
пълна подкрепа от страна на ръководството 
на училището и готовността на преподавате-
лите за активно съдействие.

От 15 септември 2012 г. с ученици от І клас 
и подготвителната група в 131-во СОУ ще за-
почнем работа по насърчаване и поощряване 

на четенето с разнообразни дейности – четене 
на глас с активното доброволно участие на ро-
дители, учители и ученици от горните класове 
в ролята на наставници, гледане на филми по 
прочетени произведения, литературни игри и 
викторини, драматизации на приказки, рису-
ване на любими литературни герои, изработ-
ване на тематични табла и др.

Всяка година 131-во СОУ се включва в Ма-
ратона на четенето с различни изяви, но този 
проект ще се различава с това, че няма да е 
епизодичен акт, по повод на празник или съ-
битие, а ще се базира на системни и целенасо-
чени действия, съобразени със спецификите 
на степените на образование. 

Идеята за разработването на проект за на-
сърчаване на четенето има пряка връзка и с 
кампанията на Секцията на училищните биб-
лиотекари към ББИА „Заедно да направим 
училищните библиотеки видими”, част от це-
лите на която са организиране на образова-
телни, културни и развлекателни начинания, 
провеждане на масови междуучилищни и про-
ектни дейности.

Всички тези идеи и проекти са подчинени 
на това, че книгата е висша морална ценност 
и съпътства човека през целия му съзнателен 
живот. Насърчаването на четенето от най-ран-
на детска възраст е  отговорност, която носи 
цялото общество и особено родители, учите-
ли, библиотекари. Наложително е разработва-
нето на държавна политика, която да подкре-
пя всички усилия в посока на възпитаване на 
вкус и създаване на навици за четене, защото 
така се възпитава бъдещето на нацията.

Ключови думи: детско четене, добри 
практики, 131-во СОУ „К. А. Тимирязев” – Со-
фия, училищни библиотеки
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Мария Трифонова / biblioteka_egbbreht_pz@abv.bg
ЕГ „Бертолд Брехт” – Пазарджик

По повод на Международния ден на детска-
та книга 2 април и на Международния ден на 
книгата и авторското право 23 април преди 
седем години стартира Маратонът на четенето 
като част от Националната програма „Четяща 
България”. В тази мащабна национална кампа-
ния изключителна роля играят библиотеките. 
Те увличат хиляди деца, младежи, студенти, 
граждани, които с желание четат свои любими 
автори, организират изложби, провеждат кон-
курси, прожектират филми, посветени на кни-
гите, канят дейци на културата и изкуството, 
писатели, артисти, интелектуалци, политици. 

За втора поредна година учениците от ЕГ 
„Бертолд Брехт” участваха в похода на кни-
гите. Разнообразните инициативи и усилията 
на библиотеката и на преподавателския екип 
бяха активно подкрепяни от ръководството. 

Мотото на тазгодишния поход на книгите 
беше „Ако четеш книги, без да успяваш да осъ-
ществиш в живота си написаното в тях, значи 
не можеш да четеш”. Единадесетокласници 
участваха с прочит на приказки и на изучава-
ни произведения на съответните езици.  

В програмата на 20-дневния маратон 
учениците имаха възможност да опозна-
ят своя любим преподавател по фило-
софия Костадин Пампов и като писател, 
запознавайки се с откъси от книгата му 
„Художникът и момичето”. Предизвикан 
бе голям интерес, изразен в множество 
въпроси към автора, което превърна об-
щуването помежду им в истински диалог, 
полезен и за двете страни. Срещата се 
състоя в залата на Община Пазарджик.

Стимул за творчески прояви в наша-
та гимназия е издаването на сборници с 
ученическо творчество, излизащи в края 
на всяка учебна година. Учениците поже-
лаха да се информират по-подробно за 
цялостната организация на издателската 

дейност и осъществиха среща с илюстратора 
на тези сборници – Лиляна Дучева, ученичка 
от ХІІ „е” клас. А когато художникът е твой 
съученик, контактът е по-непринуден и въл-
нуващ.

Интригуващи и привлекателни са иници-
ативите, които имат състезателен характер, 
когато учениците свободно изразяват своето 
мнение. В Х „г” клас се състоя дебат на тема 
„Необходими ли са рицарите днес?” по романа 
„Дон Кихот”. Според тях именно Дон Кихот е 
типът рицар, който би могъл да ни превърне в 
достойни и честни хора, каквито са били сред-
новековните рицари. Защото водещият мотив 
в живота на Дон Кихот е непрестанното му 
желание да прави добро, да помага, да бъде 
полезен. От такива хора се нуждаем днес. На 
дискусиите присъстваха много гости от други 
класове. Участниците бяха разделени на от-
бори, защищаващи своите тези „за” или „про-
тив” по съответната тема. Техните аргументи 
бяха оценени от жури, съставено от единаде-
сетокласници. 

Не по-малко актуално и значимо събитие 
бе организираното от учениците от Х „е” клас 
обсъждане „Висша ценност ли са за вас пари-

Маратон на четенето в 
Езикова гимназия 
„Бертолд Брехт” – Пазарджик
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те, всичко ли са те в жи-
вота?” по романа „Дядо 
Горио” от Балзак. С по-
мощта на  Наталия Гер-
джикова от ХІІ „ж” клас 
те направиха интересна 
съпоставка между романа 
„Тютюн” и „Дядо Горио”. 

Група ученици от ХІ 
„в” клас се запознаха с 
биографията и творчест-
вото на Петя Дубарова по 
случай 50 г. от рождение-
то ѝ. Бе изнесен поетичен 
рецитал. Всички оста-
наха очаровани от сти-
ховете, в които младата 
Петя Дубарова естетизи-

ра природните стихии и човешките ценности 
– морето, лятото, дъжда, младостта, любовта, 
поезията. Стиховете ѝ разкриват духовния 
облик на едно поколение, нежелаещо да се 
примири с унифицирането, лицемерието и лъ-
жата. Несъгласието си с пошлостта и порока 
Дубарова изразява не само с лириката си, но и 
чрез отказа да бъде съучастничка в заблудите 
и фалша на едно деградиращо общество. 

Отбелязана бе и годишнината от Априлско-
то въстание с дискусия по темата „Вяра и ис-
тория в „Записките” на Захарий Стоянов”.

Учениците от ХІ клас успяха да стигнат до 
извода, че в условията на следосвобожденска 
България „Записките” са актуални със защи-
тата на достойнството на българския народ, с 
призива към запазване на заветите на юнач-

ните българи. Те възпитават в пат-
риотизъм, увековечават героизма, 
вдъхват вяра в светлото бъдеще на 
България, но и изобличават времето, 
забравило героите и потъпкало тех-
ните идеали.

Денят на авторското право бе от-
белязан с дискусия върху Закона за 
авторското право и пиратството в 
интернет. 

Основният извод, до който стиг-
наха младите хора, е, че книгите по-
магат в обучението и в развитието на 

творческите наклонности, за приятно прекар-
ване на свободното време със стойностно че-
тиво. Дали сме радостни или тъжни, изморе-
ни или преливащи от енергия, дали сме сами 
или сред хората – всеки момент е подходящ да 
прочетеш книга. Книгите ни карат да мечтаем! 

Националните кампании, посветени на че-
тенето, са важен фактор за развитие на инте-
лектуалния потенциал и духовното извисява-
не на нацията.

Ключови думи: Eзикова гимназия „Бер-
толд Брехт” – Пазарджик, Маратон на четене-
то, Международен ден на детската книга, учи-
лищни библиотеки, четене
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Анелия Спасова / anivadin@abv.bg
НЧ „Съзнание – 1927” – с. Долни Вадин

Динамиката на времето, в което живеем, 
изисква и от хората, които управляват биб-
лиотеката, знания и умения за ръководене на 
една сложна система. Още повече, че за да 
разчитат на по-добро бъдеще, трябва да насо-
чат усилията си към разширяване и разнооб-
разяване на дейността си, независимо от го-
лемината си. Библиотеката при НЧ „Съзнание 
– 1927” в с. Долни Вадин е една от най-мал-
ките в Община Оряхово. Притежава едва 6500 
библиотечни единици. Сега в селото постоян-
но живеят постоянно около 200 човека. Без 
детска градина, без училище, до скоро и без 
покритие на мобилни оператори…, а когато и 
пощата работи два пъти в седмицата, инфор-
мационното затъмнение е голямо.

Точно тази ниша запълва библиотеката ни. 
Тя стана притегателен център за информация 
и комуникация. Вече 11 години предоставя-
ме услуги на нашите ползватели (помощ при 
попълване на документи, справки по интер-
нет, изработване на картички, покани и всич-
ко свързано с образованието, информацията и 
културните развлечения). Особено внимание 
се обръща на работата с деца, които през ва-
канциите пълнят селото с детска глъч. Те все-
ки следобед посещават библиотеката, където 
участват в клуб „Творчески таланти”. Там тан-
цуват, играят на компютърни игри, шах, „Не 
се сърди човече”, рисуват, апликират, четат, 

пишат стихове, скечове, като ползват ресур-
сите на библиотеката. Стимулираме таланти-
те им, като излагаме техни рисунки, даваме 
им възможност да се изявяват на читалищната 
сцена. Организираме за тях интересни проя-
ви, които осмислят ваканцията им: инициати-
вите „Долновадински талант”, „Как правилно 
да подредим празнична трапеза”; беседи на 
различни теми: „Как да се държим в обще-
ството”, „Аз ставам мъж/жена”, „Какво знам 
за моето село”, „Защо трябва да правя добри 
дела” и др. 

През 2010 г. за своите млади читатели 
организирахме тридневен лагер по повод на 
Годината на астрономията в Центъра за из-
вънкласни дейности в с. Байкал. Там децата 
имаха възможност да наблюдават планетата 
Юпитер, Слънцето, Луната и различни съзвез-
дия. В часове по практическо обучение пра-
виха слънчев часовник и се убедиха, че той 
е верен. Освен заниманията по астрономия те 
имаха възможността с колоездене да посетят 
разкопките от римския град Улпия Ескус край 
с. Гиген. По екопътеки тийнейджърите дос-
тигнаха брега на р. Дунав. Последния ден бе 
изнесена презентация за птиците, обитаващи 
поречието на реката, и практически съвети 
как най-лесно на направят хранилка за птици-
те, за да се чува тяхната песен цяла зима. Ве-
лопоходът „По стъпките на римляните”, Денят 
на р. Дунав, Денят на солидарността на поко-
ленията са традиционни за нашата библиоте-
ка. На тези събития представяме на малките 

Читалищната библиотека 
е важен фактор в едно 
малко селце край Дунава

Добри практики
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ползватели интересни презентации, нагледни 
игри и опознавателни турове. Така те с лекота 
„попиват” нови знания. 

За учещите деца, които живеят постоянно 
в селото, библиотеката е мястото, където се 
подготвят за следващия учебен ден. Помагаме 
им, „защото когато училището е в друго на-
селено място и учиш в смесени паралелки”, 
трябва стабилна самоподготовка. Колективни-
те четения са едни от любимите занимания на 
малките ни читатели. Така книгите от задъл-
жителната литература се четат по-бързо, а и 
са по-интересни.

Провеждаме съвместни инициативи и с 
Пенсионерския клуб „Дунавски кът” в селото. 
Преди 6 години библиотеката беше мястото, 
което ги събра заедно. Когато ги насърчавах-
ме да се съберат и сформират такъв клуб, ли-
цата на тези хора бяха плахи, недоверчиви, 
затворени. Днес те са уверени, дейни, с хъс 
да работят. Любовта им към литературата, 
подкрепата и насърчението от наша страна 
ги вдъхнови да творят, дори в третата си въз-
раст. Факт е първата им стихосбирка „Преот-
криване”, която библиотеката отпечата. Тези 
хора осмислиха старините си. 

Редовно провеждаме анкети по различ-
ни въпроси, за да идентифицираме нужди-
те на местната общност. Работим по проекти 
в различни области. По проект, финансиран 
от Фондация „Лале”, ремонтирахме къщата 
на Ботевия четник Младен Павлов – Козло-
дуйското даскалче, и я превърнахме в Етног-
рафска къща. Цялото население се включи в 
инициативата, като дариха стари предмети от 
бита и носии (всеки от тях със своята исто-
рия), помогнаха и за оформянето на градинка 
в двора на къщата. 

Отвори врати и Рибарска къща – проект, 
финансиран от Фондация „ЕкоОбщност”, къ-

дето има изложени рибарски такъми. Къщата 
дава възможности за демонстрации за при-
готвяне на местни ястия от риба и плетене на 
мрежи. Успяхме с инициативите си да привле-
чем вниманието на Българската национална 
телевизия, която снима филм за традициите на 
Долни Вадин. През 2007 г. спечелихме първо 
място за цялостен принос в конкурса „Крайду-
навски традиции” и участвахме в заснемането 
на филма „Дунавски традиции”, организира-
ни от Фондация „ЕкоОбщност”. Също по про-
ект открихме конферентна зала, в която про-
веждаме срещи, отбелязваме по-тържествено 
празници от културния календар, организира-
ме презентации и др. с активното участие на 
нашите читатели. 

Гордеем се с реализирания проект „Ста-
рите хора в селата имат нужда от помощ” по 
Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” – „Грижа в семейна среда за неза-
висимост и достоен живот за хора с различни 
видове увреждания и самотно живеещи хора” 
– дейности „Социален асистент” и „Домашен 
помощник”, съфинансирана чрез Европейския 
социален фонд. Така помагахме на 40 самот-
ни възрастни хора в селата Долни и Горни 
Вадин да получат ежедневни грижи и внима-
ние. И тук библиотеката изигра своята роля 
като притегателен център. Домашните помощ-
ници и социалните асистенти заемаха книги 
и вестници и четяха на своите потребители. 
Днес, въпреки че проектът приключи, някои 
от тях продължават да помагат и четат книги 
на своите съседи. 

„Долни Вадин … там, където пътят 
свършва”, е друга инициатива, реализираща 
се по Проект „Активни граждански общности 
чрез читалищата в България” на Платформа 
АГОРА, чиято цел е да повиши качеството на 
живот на хората, живеещи в с. Долни Вадин, 

Добри практики
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чрез активно гражданско участие на общност-
та при решаването на местни проблеми. С тази 
инициатива ние добавяме още услуги и подо-
бряваме живота на нашите потребители.  

С труда на много доброволци се ремонтира 
Младежкият клуб, който беше официално от-
крит на 20 септември 2011 г. Работим за съз-
даване на условия за приятно и пълноценно 
прекарване на свободното време на жителите 
и гостите на с. Долни Вадин чрез обновяване 
на маркировката на туристическите обекти и 
изграждане на нови места за отдих. Добро-
волци изработват маси и пейки, които ще се 
поставят на ключови места в селото и ще се 
превърнат в места за срещи, сладки приказки 
или колективни четения на открито.  

Доброволни екопатрули следят за замърся-
ването на крайбрежната ивица на р. Дунав в 
регулацията на селото и периодично се орга-
низират акции за осигуряване на чистотата и 
екологичното равновесие в района. 15 добро-
волки пилотно тестват услугата „Споделена 
кухня”, с която се осигурява топла храна на 
нуждаещи се хора от третата възраст. Успех 
пожъна и фондонабирателната кампания за 
закупуване на камери за видеонаблюдение, 
за която всеки жител на селото даде своята 
лепта, а съвсем наскоро благодарение на тях 

бяха заловени крадци и съдени по бързата 
процедура.

Млади доброволци помагат при провеж-
дането на курсове по компютърна грамотност 
на възрастни в информационния център по 
Програма „Глоб@лни библиотеки – България” 
Гордеем се, че нашето селце е част от програ-
мата и обучението повишава възможностите 
за комуникация на хората от третата възраст 
с техни близки и роднини, живеещи далече в 
страната и чужбина. Днес можем да заявим, че 
нашите потребители имат равен достъп до ин-
формация и по-добро качество на живот. Това 
е нашето ежедневие. Усилена работа, търсене 
на нови възможности, алтернативни решения 
и… веселие. Защото какво по-добро за душата 
от това, да има къде да я разтовариш?!

Накрая искам да пожелая на всички коле-
ги: Борете се за благото на местната си 
общност. Помагайте им с каквото можете, за-
щото има смисъл да помогнеш дори само на 
един човек, който няма думи да ти благодари, 
но пък неволно насълзените му очи говорят 
вместо него.

Ключови думи: Народно читалище „Съзна-
ние – 1927” – с. Долни Вадин, обл. Враца, 
читалищни библиотеки

Европейските измерения на 
творчеството на Феликс Каниц, 
представени чрез проект на 
Научния архив и Централната 
библиотека на БАН

Даниела Атанасова / refer3@cl.bas.bg
Габриела Вапцарова / arhiv2@abv.bg 

Дарина Илиева / arhiv2@abv.bg

Съвместният изследователски проект на 
Научния архив и Централната библиотека на 
Българската академия на науките (БАН) „Ху-
дожествено-документален албум по творби 
на Феликс Каниц” се вписва изцяло в една от 
основните политики на Академията за разви-

тие на науката у нас в периода 2009–2013 г. 
Програмата за нейното изпълнение е свързана 
с приноса на България към културното разно-
образие на Европа и света в исторически и съ-
временен план. 

Изучаването и разпространението на на-
учните знания за живота и делото на Феликс 
Каниц са важен елемент от дефинирането на 
българската национална идентичност и ней-
ното формиране в съвременната епоха. Худо-

Проекти



41

жествените образи и книжовното наследство 
на Каниц принадлежат към най-ценните еле-
менти от материалната и духовната ни кул-
тура. В перспективата на приобщаване на 
българското общество към европейското те 
трябват да бъдат популяризирани и досто-
верно представени в научното пространство, 
базирано на знанието и обучението, а чрез 
новите комуникационни технологии да са дос-
тъпни и в интернет.

Безценната колекция от акварели, рисун-
ки, скици, карти, фотографии и ръкописи на Ф. 

Каниц продължава да пре-
дизвиква интереса и внима-
нието на изследователите. 
По най-различни поводи в 

научни издания и в пресата през годините са 
публикувани материали за него, но нито едно 
от тях няма претенцията за пълно и задъл-
бочено проучване на живота, творчеството и 
заслугите на учения. Конкретният преглед на 
постиженията по темата на проекта показва, 
че българската историография е в дълг към 
известния австроунгарски учен Феликс Филип 
Каниц. Съвсем естествено е българските из-
следователи да се интересуват от разкрива-
нето в пълнота личността и заслугите на този 
голям приятел на България. 

Първият му биограф е неговият сънарод-
ник Геза Фехер. През 1936 г. той издава кни-
гата „Феликс Ф. Каниц – живот, пътувания и 
научно дело”. В нея разкрива наблюденията и 
проучванията на Каниц върху живота на бъл-
гарите, богатия му принос към изучаването на 
Югоизточна Европа в географско, археологи-
ческо и етнографско отношение. Спира се на 
участието на Каниц в обществения живот на 
българите, борбата за църковна независимост 

и стремежа за освобождението на България. С 
тази книга Геза Фехер запознава българите с 
разсъжденията на Каниц за техните качества 
като народ, но често добавя и свои лични впе-
чатления и преживявания и излага схващания 
и теории за живота в страната, които не всеки 
изследовател може да приеме. 

През 1939 г. излиза книгата на Стоян Ро-
мански „България в образите на Ф. Каниц”. 
Акад. Романски показва българските земи, 
градове, крепости, местности, старини, обик-
новените хора така, както ги е видял с очите 
си Ф. Каниц при неговите обиколки. Разказът 
му е илюстриран с множество цитати от кни-
гата на Ф. Каниц „Дунавска България и Балка-
нът”, които са допълнени с уточнения и нови 

данни от автора. Романски 
използва и част от известни 
гравюри, скици и рисунки 
на Каниц, които са публи-
кувани приживе от автора в 
различни периодични изда-
ния. Достойнствата на тази 
книга са много, но най-го-
лямото е, че това е първото 
значимо българско изслед-
ване върху творчеството на 
Каниц. За съжаление то е и 
последно.

Лазар Лаков подготвя за 
печат през 1981 г. отделна 

книжка „Феликс Каниц и неговата оригинал-
на карта на Дунавска България и Балкана”, в 
която представя Каниц като географ и карто-
граф, изследва структурата и подчертава зна-
чението на тази важна за България и Европа 
карта.

Проучвания върху живота на Феликс Каниц 
са публикувани през 1936, 1939 и 1981 г. 

Назрял е моментът за съвременно издание, 
което да покаже на света художествените из-
ображения на Каниц и да служи като база за 
бъдещи проучвания и анализи. Един нов про-
чит на творчеството му несъмнено ще помог-
не за приобщаване на българската култура 
към европейската среда. Защото картината на 
България, нарисувана с думи и молив от Ф. 
Каниц преди повече от век, допринася за опо-
знаването на нашия народ от европейската 
общественост, за утвърждаването на стабил-
ността на един нов ред след Освобождението, 
разкрива дълбоката жизненост на народ, съ-
будил се при различни условия на очертала се 
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вече собствена държавност. Едва ли може да 
бъде посочен друг чужденец, който така до-
бре да е усетил духа на България и българина 
с неговите вековни традиции.

Целите на предлагания проект напълно 
съвпадат с основните цели и задачи на ака-
демичния архив и библиотеката, а именно: 
опазване и популяризиране на българско-
то културно-историческо наследство. Това 
предполага предоставяне на нови знания за 
цялостната книжовна и творческа дейност на 
Феликс Каниц, въвеждане в научно обръще-
ние на неговите художествени произведения, 
акцентиране върху българските и европей-
ските измерения на богатото му наследство. 

За изпълнение на тази отговорна задача 
НА и ЦБ на БАН ползват методите на изку-
ствознанието, архивистиката, археографията, 
сравнително-аналитичния метод за датира-
не на съхранените материали. През първия 
етап от работата по проекта екипът реализи-
ра следните задачи: 

• запозна се в подробности с книжовното 
наследство на Ф. Каниц като важна част 
от източниците за неговото дело;

• издири документални материали и пуб-
ликации по темата в български архиви и 
библиотеки;

• основно проучи личните фондове в Науч-
ния архив с цел откриване на неизвестни 
документи от и за Ф. Каниц;

• описа новоиздиренните материали и по-
стави началото на база данни с библио-
графия по темата;

• извърши фондиране на част от илюстра-
тивните материали от личния фонд на 
Каниц (в НА БАН) и установи принадлеж-
ността на отделни документи към съот-
ветните архивни единици;

• започна нова научна обработка и систе-
матизация на архивния фонд на Ф. Ка-
ниц, съхраняван в НА БАН, която ще про-
дължи и през втория етап на проекта;

• уточни работните скици към акварелите 
на Каниц и принадлежността им към кон-
кретното художествено произведение;

• извършено е трикратно заснемане на 34 
акварела на Каниц, за да се избегнат от-
клонения в цветовата характеристика на 
картините;

• обработени са репродукции в два фор-
мата – за каталог и за дигитален печат;

• адаптация на BASLIB (автоматизирана 
информационна система) за специфика-

та на обекта на проекта – художествени 
произведения на Феликс Каниц;

• формулирани са метаданните за описа-
ние, съгласно международни стандарти 
за описание за създаване на електронни 
паспорти на произведенията;

• създадена е база данни за акварелите на 
Ф. Каниц – изображения в JPG-форма;

• BASLIB e инсталирана на 4 лаптопа за 
работа в ЦБ и НА на БАН; 

• екипът пристъпи към популяризиране на 
художествено-документалното наслед-
ство на Ф. Каниц и неговите приноси за 
българската наука и култура чрез учас-
тие в конференции с доклади и презен-
тации и публикации по темата.

Събраните до този момент и обобщени 
нови резултати по проекта имат голяма стой-
ност за очертаване на цялостната картина на 
живота, делото и културните приноси на Фе-
ликс Каниц. Те дават възможност да се раз-
крие по-добре връзката между националната 
идентичност на българите с европейските и 
балканските народи.

Вторият етап на проекта предвижда :
• анализ и интерпретация на изследова-

телските резултати;
• съставяне на съвременен биографичен 

очерк за жизнения път и делото на Каниц 
въз основа на новооткрити извори;

• подготвяне и отпечатване на художест-
вен албум, включващ скици, рисунки, 
акварели, гравюри и др. по творби на Ф. 
Каниц;

• създаване и поддръжка на уеббазирано 
дигитално хранилище;

• презентации и популяризиране на гото-
вите продукти.

Предложената от работния екип научна 
проблематика е актуална, тъй като провоки-
ра многобройни изследователски задачи и 
позволява в бъдеще да се разработват теми и 
за други значими личности, свързани с нова-
та и най-новата българска история. При това 
получените резултати от проекта могат да се 
използват в различни научни области: поли-
тическа и културна история, история на изку-
ството, география, етнология и др. и ще уве-
личат възможностите за бъдещи изследвания. 
Публикуването на документалните материали 
в книжен албум и тяхното дигитализиране ще 
ускори проучванията върху редица други раз-
работвани от екипа проблеми. Създаденото в 
рамките на проекта дигитално уебхранилище 
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представлява развиващи се виртуални архив 
и библиотека, създаващи мостове във време-
то, пространството и обществото.

Проектът се осъществява в сътрудничество 
между Научния архив и Централната библио-
тека на БАН.

Научният архив на БАН е най-старото 
и едно от най-богатите архивохранилища в 
България. Той има за своя основа обособена-
та сбирка от архивни документи, възникнала 
още след създаването на Българското книжов-
но дружество през 1869 г. (от 1911 г. – БАН), 
която е всъщност ядрото на първия български 
национален исторически архив. По последни 
данни в него се съхраняват над 500 фонда, 
регистрирани са 22 сбирки и колекции и над 
80 частични постъпления, съдържащи доку-
менти както за историята на научната мисъл в 
България, но и такива, които осветляват кон-
кретни исторически събития от национална 
значимост.

Богатата документална база на Научния 
архив дава възможност за засилване на на-
учноизследователската и публикационната 
дейност. На страниците на специализираните 
издания и периодичния печат сътрудниците 
на архива популяризират материали за исто-
рията на Академията, за живота и дейността 
на видни български и чуждестранни учени. 
Утвърждава се тенденцията да се подготвят 
тематични сборници, албуми и каталози по 
конкретни поводи за запознаване на българ-
ската и европейската общественост с нашето 
културно-историческо наследство и постиже-
нията на българската наука. Работата по съв-
местни проекти със сродни институции у нас и 
в Европа допринася за обогатяването на доку-
менталния академичен масив и неговото пред-
ставяне пред широката общественост. 

Културното наследство, съхранено в БАН, 
днес се вписва отлично сред международните 
приоритети на европейската наука и култура. 
В Европа съществува ясна тенденция за ди-
гитализиране на документалните паметници. 
В тази насока действат няколко важни про-
грами на Европейския съюз, ориентирани към 
създаването на обединена европейска диги-
тална библиотека и особено нейното подраз-
деление – дигитална библиотека с научно 
съдържание. Именно тук е мястото и ролята 
на втория партньор по проекта, Централна-

та библиотека на БАН, със задачи заснема-
не, сканиране и обработка на материалите, 
разработка и поддръжка на уебстраници с 
художествени произведения и документи от 
архива на Каниц. 

ЦБ на БАН е най-старата научна библи-
отека в България. Тя е създадена през 1869 
г. в Браила, едновременно с БКД като негова 
книжна сбирка. През 1879 г. е преместена в 
София и преименувана в Библиотека на БАН 
(от 1911 г.). След 1948 г. започва изгражда-
нето на академичната библиотечна мрежа: 
Централна библиотека и библиотеките на ин-
ститутите на БАН.

ЦБ на БАН осъществява научноизследова-
телска, научно-приложна, издателска и вне-
дрителска дейности за опазване на културно-
историческото наследство. Една от насоките 
на внедряване е разработената АИС BASLIB 
– Автоматизирана информационна система 
за изграждане на електронни каталози, пас-
порти, инвентарни книги, архиви и др., при 
съвременно документиране на книги, пери-
одика, старопечатни издания, художествени 
произведения, архивни документи, мемори-
ални обекти и др. Участието в проекта „Ху-
дожествено-документален албум по творби на 
Ф. Каниц” е с разработка на приложение на 
BASLIB за електронно документиране и диги-
тализиране на акварелите и графиките на Ф. 
Каниц. Проектът обхваща изграждане на база 
данни и използване на приложенията за гене-
риране на справки. Резултатите са публикува-
ни на адрес: http://cl.bas.bg.

Въвеждането в научен оборот на художест-
вено-документалното наследство на Каниц ре-
шава множество въпроси, свързани с мястото, 
ролята и делото му в европейското културно 
пространство. Документалните източници, 
представени традиционно и дигитално, стиму-
лират разработването на многобройни изсле-
дователски теми. Получените резултати ще 
породят сериозен интерес не само сред бъл-
гарската научна колегия, но и в широк евро-
пейски контекст ще увеличат възможностите 
за бъдещи интердисциплинарни проучвания. 

Ключови думи: Научен архив 
на БАН, проекти, Феликс Филип Каниц, 
Централна библиотека на БАН
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Камелия Конева / kameliakoneva@yahoo.com
Американски център в Столичната библиотека 

Свети Валентин се празнува в почти всички 
страни в света и е сред най-обичаните празни-
ци. Историците откриват корените му в Древ-
ния Рим. С времето той става част от живота 
на англо-саксонците. Възможността да кажат 
„Обичам те!” възбужда творческите пориви на 
хората. Любовната поезия от XVI и XVII век 
изобилства от романтични препратки към този 
специален „Ден на влюбените”, а в средата на 
XVIII в. се появяват красиви и сложно изра-
ботени картички със сърца, цветя, купидони, 
стихове и любовни послания. В края на XIX и 
началото на XX в., когато Европа и Америка 
са обхванати от треската на поздравленията 
с пощенски картички, един издател постига 
такива мащаби и разнообразие, каквито ни-
кой не успява да достигне по-късно. Фирмата, 
създадена в Англия, е известна под името Ра-
фаел Тък и синове, а пощенските ѝ картички, 
включително и валентинките, са познати с ви-
соките си стандарти и артистични постижения 
– от поздравления за всекидневна употреба 
до авангардни дизайни в стил арт нуво (извес-
тен още като модернизъм или виенски сеце-
сион). Сред първите, които печатат и прода-
ват валентинки в САЩ, е художничката Естер 
Хоуланд. Наричат я „майка на американската 
валентинка”. Нейният талант, въображение и 
всеотдайност получават голямо признание с 
учредяването на награда на нейното име от 
Асоциацията на издателите на поздравителни 
картички. 

Днес американците считат, че няма по-до-
бро място да кажеш „Обичам те!” от площада 
Таймс Скуеър в Ню Йорк. Без значение каква 
е представата ти за романтика и любов, тук 
ще намериш това, което търсиш. От нежните 

прегръдки пред погледите на всички до пър-
вата новогодишна целувка, Таймс Скуеър е 
едно прекрасно място за влюбени. В Деня на 
св. Валентин площадът се украсява от голяма 
скулптура-сърце, изпълваща го с романтично 
настроение. Представете си: огромно висящо 
червено сърце в куб от пластмасови цилинд-
ри, отразяващи светлините, което пулсира при 
раздвижване на цилиндрите и колкото повече 
хора минават наоколо, толкова по-ярко свети 
от енергията, задействана от техните стъпки! 

Романтична енергия витае и в Американ-
ския център на Столичната библиотека в Деня 
на влюбените, а и през целия февруари на 
2012 г. Не задействана от стъпките на хора, 
а струяща от творбите на бъдещи дизайне-
ри. Ученици от Професионалната гимназия по 
текстил и моден дизайн представят изложба-
та „Вдъхновени от любовта и празника Свети 
Валентин” – съвместен проект на училището и 
Столичната библиотека.

Вдъхновени от любовта 
и празника Свети Валентин
(Един проект на Столичната библиотека
и Училищната библиотека при 
Професионалната гимназия 
по текстил и моден дизайн – София)

Рекламата на изложбата украсява  
пл. „Славейков” през целия месец февруари

Проекти
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Професионалната гимназия по текстил и 
моден дизайн в София (ПГТМД) е училище с 
повече от 55-годишна история. Подготвя уче-
ници в атрактивните специалности „Моден ди-
зайн”, „Компютърно проектиране на облекло” 
и „Интериорен дизайн”. В гимназията се пре-
подават учебни предмети, свързани с история 
на изкуствата, знания за различните тъкани, 
история на костюма. Учениците участват в на-
ционални професионални състезания, където 
печелят много награди. Изложби на възпита-
ници и преподаватели радват зрителите на 
емблематичната ул. „Шипка” 6.

Проектът за конкурс и изложба „Вдъхно-
вени от любовта и празника Свети Валентин” 
се ражда по идея на ученици. Те са прово-
кирани от темата за любовта и от разговори 
с тяхната учителка в часовете по литература. 
Към идеята са привлечени учители по изоб-
разително изкуство и училищната библиоте-
карка. Ръководството на гимназията подкрепя 
проекта като една възможност за обогатяване 
на знанията и уменията на учениците, както и 
за личната им творческа изява. Създаденият 
екип решава да потърси партньори. Кой друг, 
ако не Столичната библиотека? Тя неведнъж 
с готовност предоставя пространство за уче-
нически изложби на Гимназията. Изложени в 
библиотеката, творбите стигат до много пове-
че хора.

За обществената библиотека партнирането 
с училищата е начин да насърчава учениците 
да използват библиотеките. Но в този процес 
тя има и други задачи. Очакванията на обще-
ството и държавата са библиотеката да под-
помага училищните дейности с разнообраз-
ни ресурси и да работи за информационната 
грамотност на учениците. Със съзнанието за 
тази мисия библиотекарите от Американския 
център приемат идеята на училищния проект, 
като го допълват. Столичната библиотека ста-
ва не само място за показване на изложба, а 
активен участник във всички етапи. Така про-
ектът се превръща в наистина съвместен учи-
лищно-библиотечен проект, в който всяка от 
ангажираните институции работи за общата 
цел, като изпълнява конкретни задачи. Спе-
цифичните цели, които си поставят библиоте-
карите, са: да обогатят знанията на ученици-
те по конкретната тема; да ги мотивират за 
използване на повече източници на информа-
ция; да ги запознаят с наличните в библио-
теката ресурси и с начините да открият нови, 
непознати досега източници. 

Журито избира най-добрите  
в училищната библиотека

Творби от изложбата

Проекти
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След обявяването на конкурса учениците 
са поканени да посетят Столичната библио-
тека. В Американския център присъстват на 
специално подготвена презентация за исто-
рията на празника „Св. Валентин” и демон-
страция за търсене по темата в електронни 
библиотечни каталози, указатели и търсачки. 
Чрез интернет се запознават със световноз-
начими произведения, посветени на любовта, 
и с развитието на свързаната с този празник 
индустрия. 

Следващата дестинация в Столичната биб-
лиотека е отдел „Изкуство”. От богатата си 
книжна колекция библиотекарите са подбрали 
да покажат албуми и списания, подходящи за 
конкретната тема, но в беседата си запознават 
с голямото тематично и видово разнообразие 
от материали, с които отделът може да бъде 
полезен на ученици, студенти и специалисти в 
областта на изкуствата. Една случайна среща 
тук е потвърждение на думите им. Посетител в 
читалнята за изобразителни изкуства се оказ-
ва възпитаничка на ПГТМД, която подготвя 
дипломирането си като учител по рисуване в 
Софийския университет. Разговорът се завър-
та около успели бивши ученици от училище-
то, някои от които – известни дизайнери в Ню 
Йорк. Ражда се една хубава идея – да бъдат 
поканени за участие в бъдещи проекти.

Учениците си тръгват от библиотеката с 
нови творчески идеи за конкурса. Още по-ва-
жно е убеждението, че колкото повече се до-
косваш до постижения на световната култура, 
толкова повече стимулираш креативността си. 
А кое е мястото за връзка с глобалния свят, 
къде се откриват най-много и разнообразни 
ресурси – библиотеката, разбира се! Предстои 
най-важното – да превърнат идеите в рисун-
ки, картички, плакати или модни скици. Раз-
бира се, с професионалната помощ на своите 
учители. 

Идва денят на откриването на изложбата – 
в навечерието на Деня на влюбените. Журито 
е определило победителите в конкурса и те 
получават награди, осигурени от Американ-
ския център. Изложбата се превръща в едно 
от привлекателните, интересни и посещавани 
културни събития в Столичната библиотека. 
Присъстват журналисти от различни медии. 
Децата дават интервюта. За тях остава спо-
менът за една добра изява. Предстоят им още 
много. За библиотекари и учители – чувство-

то за постигнати цели и добре свършена ра-
бота.

Ключови думи: добри практики, проекти, 
Професионална гимназия по текстил и моден 
дизайн – София, работа с ученици, Столична 
библиотека, училищни библиотеки

Момент от награждаването

Посещение в Американския център

Откриване на изложбата

Проекти
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Ели Попова / еpopova@lib.bg
ИБ на ББИА

За втора поредна година бяха връчени Го-
дишните библиотечни награди на ББИА. На 
тържествена церемония по случай открива-
нето на Националната библиотечна седмица 
на 14 май 2012 г. в Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий” бяха отличени най-
добрите библиотекари и библиотеки за 2011 г. 
Наградените и номинираните получиха своите 
отличителни плакети и грамоти от зам.-минис-
търа на културата арх. Георги Стоев и съпред-
седателя на Фондация „Америка за България” 
г-н Карл Форцхаймър. 

ГОДИШНА НАГРАДА 
„МЛАД БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА” 

Даниела Цветкова Цветкова е училищен 
библиотекар в 131-во СОУ „Климент Аркади-
евич Тимирязев” от 2005 г. Вече 5 години тя 
е заместник-
п р е д с е д а т е л 
на Секцията 
на училищните 
библиотекари 
към ББИА. Ор-
ганизатор е на 
много училищ-
ни и междуучи-
лищни събития 
и инициативи. 
Участва като 
модератор и 
презентатор в 
редица срещи 
и практикуми 
на библиотеч-
ната колегия. 
Допълва уменията си и постоянно обогатява 
своята професионална подготовка чрез ре-
довно участие в курсовете на ЦПОБ: „При-
добиване на знания за работа с Word, Excel, 
Power Point”, „Уебпроектиране”, „Стратегии 
за търсене в глобалната мрежа”, „Обучение 
на обучители по информационна грамотност”, 
„Застъпничество за училищни библиотекари” 

и др. Активен участник е в екипа по подготов-
ка на проекти за училищните библиотеки. 

Наградата на ББИА получава за:
• активна дейност по изграждане на положи-

телна визия за училищните библиотеки; 
• принос в популяризирането на ББИА и 

повишаване на авторитета на организа-
цията: подпомага издаването на брошу-
ра, електронно списание и електронен 
бюлетин на Секцията на училищните 
библиотекари към ББИА; организира он-
лайн „Курс по чудеса” за професионална 
мотивация, създава и осъществява кон-
такти с правителствени и неправител-
ствени институции;

• съавторство в инициативата: „Заедно да 
направим училищните библиотеки види-
ми” и в изграждане на сайт на училищни 
библиотеки;

• активно сътрудничество с Асоциация 
„Родители” и участие в съвместни иници-
ативи;

• активно присъствие и участие в живота 
на училището и организиране на мащаб-
на кампания по насърчаване на четене-
то;

• успешно представяне в изяви в медиите.

ГОДИШНА НАГРАДА 
„БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА” 

Х р и с т и -
на Борисо-
ва Кръстева 
е библиотекар 
в НЧ „Никола 
Й. Вапцаров 
– 1924” – Кри-
водол. Тя чле-
нува в про-
фесионалната 
б и б л и о т е ч н а 
организация от 
учредяването 
на РД на СБИР в 
гр. Враца през 
1995 г. Активен 
организатор и 

Годишни награди 
на ББИА за 2011

Професия     
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участник във всички библиотечни инициати-
ви на местно, регионално и национално ниво. 
Започва работа през 1982 г. като секретар- 
библиотекар в НЧ „Светлина” в с. Краводер. 
От 1986 г. работи като библиотекар в НЧ „Ни-
кола Й. Вапцаров – 1924”, гр. Криводол. От 
2003 г. със заповед на кмета приема отговор-
ността за осъществяването на контрол и мето-
дическа помощ на библиотеките в общината. 
Изпълнявайки тези функции, тя популяризира 
години наред инициативите и кампаниите на 
библиотечната асоциация сред читалищните 
библиотеки. Активно работи в Регионално-
то дружество на ББИА и нейната библиотека 
многократно е домакин на различни събития и 
форуми на регионалната библиотечна мрежа.

Освен библиотекар с отличен професио-
нален опит Христина Кръстева е активен об-
щественик. Тя е общински съветник в различ-
ни комисии на Общинския съвет на Община 
Криводол шест мандата. През 2008 г. получа-
ва грамота от общината „За постигнати висо-
ки творчески резултати и принос в развитието 
и популяризирането на българската култура, 
библиотечното и читалищното дело”.

Наградата на ББИА получава за:
• инициативност и висок професионали-

зъм при привличане на обществения ин-
терес към дейността на библиотеката, 
което спомага за превръщането ѝ в соци-
окултурна информационна институция за 
града и общината;

• привличане на доброволци в помощ на 
библиотеките;

• модерно управление, модернизиране 
и автоматизация на библиотеката чрез 
участие в проекти, програми и застъпни-
чески дейности;

• въвеждане на нови информационни тех-
нологии и включване на граждани и по-
требители в програма за обучения за на-
чални компютърни умения;

• активна работа в областта на краезнани-
ето и съставяне на издания, свързани с 
края.

Номинации в категория 
„Библиотекар на годината”

 
Живка Русева Ненова е библиотекар в 

Центъра за информация и справочно-библиог-
рафско обслужване на Регионална библиоте-
ка „Дора Габе” – Добрич. Базовото си образо-
вание завършва в СУ, Факултет по славянски 

филологии, специалност 
Руска филология, с втора 
специалност Български 
език. Библиотечната си 
квалификация придоби-
ва в седеммесечен при-
съствено-задочен курс 
за специализация като 
библиотекар-библиограф 
с висше образование. От 
над 30-годишния ѝ про-
фесионален стаж само 1 
година и 2 месеца са протекли в НБКМ, а ос-
таналата част – в РБ „Дора Габе” – Добрич. 

Днес Живка Ненова заема достойно място 
сред най-добрите библиотекари, работещи в 
сферата на справочно-библиографската дей-
ност в страната и е добре позната в библиотеч-
ната общност като перфекционист в работата 
си, изпипваща детайлите, неуморно търсеща 
нови форми и високо качество на обслужване-
то в библиотеката. Тя има конкретни заслуги 
за въвеждането на нови електронни услуги в 
Регионалната библиотека, активно и систем-
но работи за разширяването и усъвършенст-
ването на библиотечните услуги, за предос-
тавянето на библиографска и фактографска 
информация от различни бази данни. Развива 
богата и разностранна дейност за промотира-
не на библиотеката и нейните възможности 
сред общността, сред колегията от региона. 
Участва активно и съдейства за реализацията 
на редица проекти, семинари и инициативи на 
ББИА.

Грамотата на ББИА получава за:
• богата творческа дейност като автор и 

редактор на статии в местния печат, до-
клади на конференции и семинари, биб-
лиографии в електронен и традиционен 
формат; 

• висок професионализъм и завоювани по-
зиции сред най-добрите библиотекари в 
сферата на справочно-библиографската 
дейност в страната;

• въвеждането и дългогодишното поддър-
жане на нови електронни услуги;

• организиране и участие на поредица 
различни образователни инициативи на 
библиотеката.

Радка Стефанова Иванова е библиоте-
кар в Библиотека при НЧ „Васил Йорданов 
–1942” – с. Нова Черна, Община Тутракан, 
Област Силистра от 1976 г. През всичките 35 

Професия     
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години работа като биб-
лиотекар доказва, че за 
нея най-важна е връзката 
ѝ с хората, работата с чи-
тателите, най-вече деца-
та, популяризирането на 
книгата и четенето. Село 
Нова Черна се намира по 
средата между Силистра и 
Русе, но достатъчно далеч 
и от двата града. Един-
ственият културен център 

е читалището, където най-важната дейност е 
тази на библиотеката, а единственият библи-
отекар е Радка Иванова. Тя е щастлива, кога-
то библиотеката е пълна, когато има работа и 
читателите се нуждаят от нейната помощ и съ-
действие. По нейна идея е въведена награда-
та „Златен делфин”, която се връчва ежегод-
но за особен принос за библиотеката. Именно 
библиотеката придава разнообразие в живота 
на хората, които тук са от различни етноси, 
насърчава ги да четат, а вече и да ползват по-
активно интернет. На страниците на Фейсбук 
всеки ден Р. Иванова информира за новостите 
в Нова Черна и прави дейността на библио-
теката забележима и значима. Активно участ-
ва в живота на професионалната организация 
вече дълги години и така доказва, че съпри-
частното отношение към професията заличава 
и преодолява разстоянията.

Грамотата на ББИА получава за:
• всекидневна активна библиотечна и ин-

формационна дейност в полза на общ-
ността, чрез която утвърждава библио-
теката като културен и информационен 
център;

• повече от 18 инициативи, насочени към 
читателите, които са проведени в библи-
отеката през 2011 г.;

• работни срещи с библиотекари, сред 
които „На гости на библиотеката в село 
Черна – Румъния”;

• ежедневната информация за инициативи 
на библиотеката и читалището във Фейс-
бук.

ГОДИШНА НАГРАДА 
„БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА” 

Университетска библиотека при Ико-
номическия университет – Варна 

Наградата на ББИА получава за:
• активното участие и професионализма 

на колектива в цялостното обновява-
не на библиотеката и превръщането ѝ в 
една от най-модерните в страната; 

• ефективната временна организация на 
библиотечните дейности в периода на 
реконструкцията и за осигуряването на 
непрекъснато библиотечно обслужване; 

• изпълнението на огромен по обем извън-
реден и тежък физически труд по пре-
местването и пренареждането на всички 
фондове и по реорганизацията на библи-
отеката; 

• всеотдайността на библиотекарите при 
въвеждане на иновативни услуги и обу-
чение на потребителите; 

• внедряване на изцяло ново техническо 
оборудване, което дава възможност за 
нова организация на работата, осно-
вана на нова технологична база – нови 
компютърни конфигурации (служебни и 
потребителски), копирни машини, адап-
тирани и за самообслужване, сървъри и 
сторидж за съхранение на библиотечен 
фонд в цифров вид, система за контрол 
на достъпа, напълно оборудвано работно 
място за незрящи, внедряване на RFID 
система за контрол на фонда, въвеждане 
на нови безконтактни читателски карти. 

Номинации в категория 
„Библиотека на годината”

Регионална библиотека „Априлов–Па-
лаузов” – Габрово 

Грамотата на ББИА получава за:
• сплотяване на общността: превръщане-

то на библиотеката в любимо и привле-
кателно място чрез активни контакти с 
местни организации и обществеността и 
осъществяването на съвместни събития и 
инициативи; 
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• изцяло обновената сграда и модернизи-
рана библиотека; 

• въвеждането на иновативни услуги: пър-
вата библиотека, осигурила възможност 
за гражданите за електронно преброява-
не, обучение на граждани в курсове за 
начална компютърна грамотност; 

• добра работа с местната власт и местни-
те медии; 

• постоянната богата културна програма 
на библиотеката и специалните инициа-
тиви за 150-годишния ѝ юбилей. 

Библиотека при НЧ „Никола Й. Вапца-
ров – 1942” – Криводол 

Грамотата на ББИА получава за:
• за кратък период библиотеката успява 

да осигури условията за включването 
ѝ в Програма „Глоб@лни библиотеки – 
България”, което ѝ дава възможност да 
се модернизира и обнови технологично: 
провежда ремонтни дейности, печели 
проект за саниране, осигурява безплатен 
интернет достъп; 

• положените усилия да се осигурят мак-
симално добри условия за ползвателите 
на библиотеката; 

• активната ѝ издателска краеведска дей-
ност за популяризирането на края.

Ключови думи: ББИА, награди

Наградени библиотечни 
специалисти, номинирани от ББИА

Ели Попова / epopova@lib.bg
ИБ на ББИА

По случай 24 май – Ден на българската 
просвета и култура и на славянската писме-
ност, министърът на културата Вежди Рашидов 
награди културни дейци за постигнати високи 
творчески резултати и принос в развитието 
и популяризирането на българската култу-
ра. Българската библиотечно-информационна 
асоциация номинира свои членове – изявени 
професионалисти със значителен принос за 
развитието на библиотеките, библиотечната 

професия и с активно участие в дейностите, 
проектите и изявите на асоциацията. От но-
минираните с плакет „Златен век” бяха награ-
дени: 

Анета Дончева – заместник-директор на 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий” по библиотечните въпроси. Има над 
25 години трудов стаж в библиотеката, като 
извървява пътя от експерт и научен сътрудник 
ІІІ степен до заместник-директор от 2004 г. 
насам и научен сътрудник І степен.

През последните години под нейно ръко-
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водство се осъществя-
ват редица мащабни 
проекти, чиито резул-
тати рефлектират не 
само върху развитие-
то на Националната 
библиотека и библио-
течния сектор в стра-
ната, но представят 
страната ни достойно 
в международни про-
екти и инициативи. 
Сред тях с най-голям 
принос са свързаните 
с опазването и дигитализацията на писменото 
наследство. По Проект BG0046 „Дигитализа-
ция и запазване на писменото наследство на 
България”, финансиран от Финансовия меха-
низъм на Европейското икономическо прос-
транство със страни донори Исландия, Лихтен-
щайн и Норвегия, е създаден и функционира 
съвременен Дигитален център за ръкописи, 
книги и периодика. Дигитализирани са вече 
над 220 документа в 51 350 файла с подроб-
ни метаданни на български език, като част от 
тях са представени и на английски език. Доку-
ментите са широко достъпни за ползване чрез 
интернет страницата на Националната библи-
отека. Висока оценка за изпълнението на про-
екта и начина, по който са усвоени средства-
та, бе дадена от директорите на националните 
библиотеки на страните донори Норвегия и 
Исландия по време на тяхното посещение в 
НБКМ от 1 до 4 ноември 2010 г. на официал-
ното представяне на проекта. 

По проекта „Виртуална библиотека – Бъл-
гария”, ръководен от Анета Дончева, за пър-
ви път бе въведен в експлоатация нов елек-
тронен каталог на Националната библиотека 
върху основата на софтуера COBISS. Сега ка-
талогът съдържа над 820 000 библиографски 
записи на книги, дисерта-
ции, картографски и гра-
фични документи, виде-
озаписи и ноти от 1876 г. 
до наши дни, както и доку-
менти на други езици, по-
стъпили в библиотеката от 
1992 г. до днес. Проектът 
има съществено въздейст-
вие върху технологичното 
развитие на девет регио-
нални библиотеки в стра-
ната, участващи в проекта, 

които ползват резултатите му, и предстои съз-
даването на Национална автоматизирана биб-
лиотечно-информационна мрежа. 

Сред другите осъществени под нейно ръко-
водство проекти внимание заслужават и „ДАПИС” 
и „Ръкописни и докумeнтални паметници от 
българските земи XIII–XVII в.”, финансира-
ни от Фонд „Научни изследвания” на МОМН; 
участието на Националната библиотека като 
партньор в проекта на ЮНЕСКО „World Digital 
Library” и в проекта „IMPACT” (Improving 
Access to Text) по Седма рамкова програма на 
ЕС. 

В рамките на друг проект на Националната 
библиотека под нейно ръководство се създаде 
Национален регистър на издаваните в Бълга-
рия книги.

Анета Дончева е научен сътрудник І степен 
и има широки научни интереси. В резултат на 
своята научноизследователска дейност тя е 
автор на над 100 публикации (книги и статии) 
в сферата на правната регламентация на биб-
лиотечно-информационните дейности, библи-
отечния мениджмънт, стандартизацията и др. 
Привлечена е като експерт и обучител по Про-
грамата „Глоб@лни библиотеки – България”, 
ръководена от Министерството на културата 
с финансовата подкрепа на Фондация „Бил и 
Мелинда Гейтс”.

Тя участва като експерт в работни групи, 
инициирани от МК, по разработка на поднор-
мативната база към Закона за обществените 
библиотеки; търсен и предпочитан лектор е 
в Центъра за продължаващо образование на 
библиотекари към СУ „Св. Климент Охридски” 
и Българската библиотечно-информационна 
асоциация.

Мирослава Кацарова е директор на Реги-
онална библиотека „Проф. Боян Пенев” – Раз-
град, от 2001 г. През последните 10 години от 
развитието на библиотечното дело в Разград 
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са направени решителни крачки за подобря-
ване на библиотечното обслужване – обнове-
ни са материално-техническата база и биб-
лиотечните колекции, както и предлаганите 
библиотечно-информационни услуги. Това е 
реализирано главно чрез участие на РБ „Проф. 
Б. Пенев” в редица български и международни 
програми. Г-жа Кацарова проявява изключи-
телна активност и инициативност, като разши-
рява значително участието на библиотеката в 
национални и международни инициативи.

Мирослава Кацарова работи целенасочено 
за увеличаване на услугите на библиотеката 
и за внедряване на иновативни дейности. По 
проекта „Американско-български библиотечен 
обмен”, в който библиотеката е един от 16-те 
български участници, е създаден Обществен 
информационен център. В рамките на проекта 
М. Кацарова премина обучение като обучител 
и участва като обучител в 12 от 16-те прове-
дени семинара в страната. Г-жа Кацарова под-
крепи участието на библиотекар от Регионал-
ната библиотека в 6-седмична специализация 
в библиотеки в САЩ. Установено е партньор-
ство с Публичната библиотека в гр. Нютън, 
щат Айова, САЩ, което се развива успешно и 
понастоящем. 

Потребителите на Регионалната библио-
тека имат на разположение 22 компютъра в 
локална мрежа, като ползването на интернет 
и компютърната техника е безплатно. Тази по-
литика на Мирослава Кацарова се дължи на 
ясното ѝ разбиране за мисията на обществе-
ната библиотека.

Участието на библиотеката в програма с 
Британския съвет доведе до създаването на 
условия за хора със специфични потребности 
да ползват предлаганите библиотечно-инфор-
мационни услуги. Изградена е входна рампа 
и е оборудвано специализирано компютърно 
място за хора със зрителни увреждания.

По проект с Посолството на САЩ е създа-
ден и открит официално от посланика на САЩ 
„Американски кът” в Регионалната библиотека 
с богата колекция от литература за историята 
и културата на САЩ.

Мирослава Кацарова е регионален коорди-
натор за Област Разград по Програмата „Глоб@
лни библиотеки – България”. Благодарение на 
нейните целенасочени усилия в програмата 
се класираха за участие 28 библиотеки от ре-
гиона през първия и втория етап. Мирослава 
Кацарова е избрана да участва и в обучението 
на обучители по модул „Организация и упра-
вление на библиотеката” по програмата.

Тя работи системно за повишаването на об-
разованието и квалификацията на библиоте-
карите от областта. Инициатор е на първото 
в страната 18-месечно обучение на библиоте-
кари със средно образование в съответствие с 
изискванията на Закона за обществените биб-
лиотеки.

Мирослава Кацарова е регистрирала Регио-
налната библиотека като издател и са публику-
вани шест разнообразни краеведски издания, с 
конкретното ѝ участие, в т.ч. и като редактор.

Ключови думи: ББИА, награди

Нашата благодарност към ББИА
Мирослава Кацарова / mkacarova@abv.bg

РБ „Боян Пенев” – Разград

ББИА e организацията, която от своето съз-
даване и особено през последните 10 години 
прави много за професионално-творческото 
развитие на българската библиотечна гилдия. 
В курсовете към ЦПОБ десетки библиотечни 
специалисти откриват и изучават новостите в 
библиотечната практика у нас и по света от 
водещи в съответната област университетски 

преподаватели. 
Библиотечната асоциация първа инициира 

обучение за библиотекари със средно образо-
вание за придобиване на ІІІ професионално-
квалификационна степен по професия „Биб-
лиотекар”, реализирано съвместно с Центъра 
по професионално обучение към Асоциация 
„Съвременни читалища”. Регионална библи-
отека „Проф. Боян Пенев” – Разград, прие 
предизвикателството първите 20 читалищни 
библиотекари от Област Разград да бъдат пи-
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онери в това обучение, започнало 
през февруари 2011 г., което прик-
лючва през юли 2012 г. Така отго-
варяме на изискването на Закона за 
обществените библиотеки в 7-годи-
шен срок работещите библиотекари 
в населените места да бъдат профе-
сионално обучени и подготвени за 
работа с потребителите на ХХI век. 
Обучителите, които приеха при-
сърце да реализират утвърдената 
учебна програма, са приоритетно 
библиотечни специалисти с дъл-
гогодишен професионален опит от 
Регионална библиотека в Разград. 

ББИА е водеща в реализирането 
на собствени международни програ-
ми и проекти и участва като партньор в дру-
ги, което позволява библиотекарите от Бълга-
рия да се запознаят с водещи практики и опит 
в други страни от Европа и света. Участието на 
нашата библиотека в Проекта АBLE (Американ-
ско-български библиотечен обмен) допринесе 
за създаване на трайно партньорство с Публич-
ната библиотека в гр. Нютън от американския 
щат Айова. Колегата Мая Петрова практикува 6 
седмици в тази библиотека и за наша удовлет-
вореност е удостоена като първи чужденец със 
званието „Почетен гражданин на град Нютън”. 
Методическата подготовка, която е получи-
ла от американските лектори като включена в 
групата български обучители по петте модула, 
допринесе за разширяване на контактите и об-
щуването между библиотекарите, участници в 
проведените регионални семинари в 16 региона 
на страната по актуалните за времето проблеми 
на библиотечно-информационната дейност.

Международната дейност на ББИА даде 
възможност много библиотечни специали-
сти да посещават годишните конференции на 
АБА (Американската библиотечна асоциация). 
Имах щастието и аз да участвам в такава кон-
ференция в Чикаго, както и в конференцията 
на IFLA в Милано.

Организираните годишни научно-практи-
чески конференции на ББИА са прекрасна въз-
можност колективите на желаещите български 
библиотеки да оповестят на национално ниво 
нови, полезни библиотечни практики, с които 
цялата библиотечна общност може да се за-
познае чрез издаваните бюлетини и сборни-
ци с представените материали. А преведените 
на български език издания на ИФЛА допълват 
празнотата от теоретични знания и в най-от-

далечената библиотека от страната. 
Програма „Глоб@лни библиотеки – Бъл-

гария”, инициирана с активното участие на 
ББИА, допринесе 32 целеви библиотеки от 
Област Разград да получат безвъзмездно 
нова компютърна и офис техника, софтуер и 
свободен достъп до интернет. В комплексно-
то обучение по програмата вече втора годи-
на преминават библиотекарите от целевите и 
други библиотеки в пет основни направления 
на библиотечната дейност. А ние – обучите-
лите, получаваме компетентна методическа 
помощ за организиране на преподавател-
ската дейност в курсовете. Като регионален 
координатор по Програма „Глоб@лни библи-
отеки – България” за Разградска област съм 
удовлетворена от ентусиазма и желанието на 
библиотекарите да се обучават, за да бъдат в 
крак със съвременните тенденции на библио-
течно-информационната дейност.

Всичко това и още много инициативи на 
ББИА като Маратона на четенето, Национал-
ната библиотечна седмица, която от седем го-
дини се провежда под мотото на актуални теми 
от библиотечната практика, законодателните 
инициативи, нашия професионален празник 
11 май и много други, са красноречиво дока-
зателство, че българските библиотекари не са 
сами, че зад тях стои, подкрепя ги и им помага 
за издигане на престижа на професията наша-
та професионално-творческа организация.

Още много може да се говори за постиже-
нията на библиотечната гилдия и на всяка 
библиотека поотделно, членуващи в Асоци-
ацията. Изказвам искрената си благодарност 
на ръководството на ББИА за номинацията и 
получената за 24 май – Деня на българска-
та просвета и култура и на славянската пис-
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меност, награда от министъра на културата 
г-н Вежди Рашидов – плакет „Златен век” и 
грамота. В края на моята 39-годишна актив-
на трудова дейност, от която последните 11 
години като директор на РБ „Проф. Боян Пе-
нев” – Разград, това бе най-вълнуващият емо-
ционален момент в моя живот. Оценката за 
дейността ми, за това, че ББИА е забелязала 
желанието ми библиотечно-информационната 
дейност в Разградския край да бъде в крак с 
новостите, да бъде в полза на местната общ-
ност и ползвателите, ще продължи да ме въл-
нува още дълги години. Зад тази награда стои 
и библиотечната колегия на нашата 142-го-
дишна Регионална библиотека, без която мо-
ите усилия и дейност не биха били възможни 

Росица Заркова / zarkova@ue-varna.bg
Университетска библиотека на ИУ – Варна

На 14 май 2012 г., на тържествената це-
ремония по откриване на Националната биб-
лиотечна седмица бяха връчени наградите на 
ББИА „Млад библиотекар на годината”, „Биб-
лиотекар на годината” и „Библиотека на годи-
ната 2011”. 

За моя най-голяма радост библиотеката на 
Икономическия университет – Варна, беше 
удостоена с грамота и плакет „Библиотека на 
годината 2011”. 

Вярвам, че сме заслужили тази награда с 
организацията, планирането и реалното осъ-

през всичките години като неин ръководител. 
Поднасям моите сърдечни благодарности и 
пожелания на колегите за висок дух, здраве, 
сили и творчески успехи!

Всичко, с което ББИА се заема, гарантира 
постигане на стратегическите цели, устойчи-
вото развитие и координация на национално 
равнище на библиотечната система от общест-
вените и другите видове библиотеки – нейни 
активни членове, чиято дейност става видима 
в обществото чрез всекидневната професио-
нална дейност на библиотечните специалисти 
– грижовни пазители на библиотечните колек-
ции за съхраняване на националната памет и 
превръщане на библиотеките в стожери на об-
разованието и културата през ХХI век.

Благодаря ви, колеги!
ществяване на всички дейности по модер-
низацията на университетската библиотека, 
като голяма част от тях могат да бъдат опре-
делени като тежък физически труд, извършен 
в кратки срокове и под голямо напрежение. 
Възможността за реализацията на строително-
ремонтните дейности, обзавеждането и обо-
рудването с новата техника на стойност над 
1 600 000 лв. беше в рамките на „Интегриран 
проект за подобряване условията за предоста-
вяне на образователни услуги в ИУ – Варна”, 
финансиран по Оперативна програма „Регио-
нално развитие”. В резултат библиотеката се 
превърна в едно приятно, модерно обзаведено 
и технически оборудвано място за самостоя-

телна работа на студенти и 
преподаватели.

Искам да благодаря на 
академичното ръководство 
на Икономическия универси-
тет – Варна, без чиято под-
крепа този проект нямаше 
как да бъде осъществен; на 
екипа, който пряко работи 
по проектните дейности и до-
кументацията, и най-вече на 
колегите си от библиотеката 
за трудолюбието, всеотдай-
ността и професионализма, с 
който се включиха в изпълне-
нието му.
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Всеки би се съгласил, че много по-раз-
лични от личното удовлетворение за успешно 
свършена работа са признанието и оценката 
от хора, които не са били преки участници в 
процеса. Безспорно е, че в България има още 
много какво да учим за мотивацията за добри 
дейности и за стимулирането на добрите ре-
зултати. Затова още веднъж, чрез списанието, 
бих желала горещо да благодаря на Българ-
ската библиотечно-информационна асоциация 
за вниманието и признанието, които ни засви-
детелства с тази награда. Благодаря от името 
на колегите си и (ще си позволя) – от името 
на цялата библиотечна гилдия, защото видях 

вълнението и радостта у всички участници при 
връчването на наградите. Поздравявам Асоци-
ацията за постоянството и силата да поддържа 
и раздава тези награди, независимо от труд-
ните за културата времена, в които живеем. 
Считам, че е изключително важно в подобни 
периоди да се помага за повишаване на само-
чувствието на библиотечните специалисти и за 
вярата им в ролята, която имат за духовното 
оцеляване на нацията. 

Искам да уверя Асоциацията и всички ко-
леги, че това признание ще бъде за нас сти-
мул и мотивация за още по-добра работа в 
бъдеще.

Успехът – лесен или труден?!
Даниела Цветкова / didi_tzvetkova@abv.bg

131-во СОУ „К. А. Тимирязев” – София 

Да си библиотекар за някои може да не е 
престижна професия, но лично за мен да съм 
училищен библиотекар е привилегия и мисия, 
на която съм се посветила. 

Наградата, която получих – „Млад библи-
отекар на годината” за 2011 г., е отговорна и 
задължаваща. Получаването на всякакви на-
гради е престижно, а носителите им е нужно 
да продължат да се доказват с активната си 
работа. Тази награда е плод на непрестанната 
и понякога пионерска дейност – не само моя-
та, но и на всеки училищен библиотекар – да 
бъде приятел, консултант, мениджър, профе-
сионалист. 

Сам е трудно да постигнеш успех, а аз 
имам подкрепата на моите колеги – членове-
те на Секцията на училищните библиотекари 
към ББИА, която с всяка година се разраства и 
вече придоби национален обхват и значение. 
Колективната работа в секцията е много важ-
на – всеки от нас знае, че не е сам, обменяме 
идеи, сътрудничим си и заедно организираме 
различни видове проекти и мероприятия. УС на 
ББИА ни гласува пълно доверие и ни помага по 
всякакъв начин. От създаването на СУБ до днес 
Управителният съвет на Асоциацията играе го-
ляма роля с професионалната, моралната и ма-
териалната си подкрепа и с целенасочената си 
дейност за реализиране на отдавна желаната 
цел – нормативно регламентиране на работа-
та на училищната библиотека, заслуженото ѝ 
място в системата на училищното образование, 

както и уреждането на статута на нашата про-
фесия – училищен библиотекар. 

Много са важни не само личностните ка-
чества на библиотекаря, но и непрекъснато-
то повишаване на квалификацията, усъвър-
шенстването на професионалните знания и 
умения, без които успехът би бил труден, поч-
ти невъзможен. Благодарение на семинари-
те, курсовете и обученията, организирани от 
ББИА, всеки от нас има възможност да получи 
знания за най-новите и иновативни методи за 
работа и перспективи за развитие в нашата 
професия, да почерпи вдъхновение от тях.

Организираните от ББИА конференции, в 
които участваме с доклад от името на секция-
та, ни позволяват да представим работата си в 
различните ѝ разновидности и аспекти, както 
и нашите виждания и идеи за професионално 
развитие и реализация.

Чудесно е, когато усилията на гилдията и 
приносът на всеки един от нас бъдат забеля-
зани и оценени. По този начин библиотечната 
ни асоциация се развива, а чрез нея и всички 
ние, нейните членове. 

Винаги трябва да се оценява и подкрепя 
трудът, чрез който се осъществява промяната 
и се развиваме ние и нашите библиотеки. 

Пожелаваме си нашата библиотечна асоци-
ация да продължава с интерес да следи про-
фесионалната реализация на библиотекарите, 
развитието на библиотеките и да награждава 
най-пробивните и достойните от тях.

Ключови думи: ББИА, ИФЛА, награди, Про-
грама „Глоб@лни библиотеки – България”
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Тошка Борисова / toshka@aubg.bg
Библиотека „Паница” на АУБ – Благоевград

Българският информационен консорциум 
(БИК) и Библиотека „Паница” на Американ-
ския университет в България организираха 
15-ото издание на Деня на технологиите. Съ-
битието се състоя на 23 март 2012 г. в Центъра 
за образование и култура „Илиев” на АУБ, гр. 
София. Денят на технологиите е едно от мал-
кото библиотечни събития, което успя да се 
наложи през годините. От юни 2003 г. семи-
нарът събира библиотечни и информационни 
специалисти, преподаватели и фирми от стра-
ната и чужбина, като представя нови инфор-
мационни ресурси и технологични решения за 
библиотеките. Решаващ фактор за развитие на 
библиотечното дело през последните години е 
бурното навлизане на библиотечните техноло-
гии и това прави семинара устойчив форум за 
продължаваща квалификация. Всяка година 
Денят на технологиите привлича нови колеги 
от различни части на страната. За първа го-
дина сред нас бяха представители на библио-
теките на Варненския свободен университет и 
на Сити университета в Правец. И 15-ото изда-
ние на Деня на технологиите представи нови 
ресурси и техно-
логични инстру-
менти, насочени 
към библиотеч-
ните институции.

Т е н д е н ц и я -
та за достъп до 
всички библио-
течни ресурси от 
една точка пред-
стави Драган Ни-
колич – регио-
нален търговски 
представител на 
EBSCO за Юго-
източна Европа. 
EBSCO Discovery 

Service (EDS) е комплексно решение за тър-
сене в електронните списания, вестници, кни-
ги, онлайн библиотечния каталог, електрон-
ни репозиториуми и други цифрови ресурси 
от едно място. Драган Николич представи и 
разнообразната колекция от електронни кни-
ги, както и колекцията от аудиокниги. Той 
акцентира върху гъвкавия бизнес модел за 
достъп и абонамент, като най-новото в него 
е заемане за краткосрочен период на единич-
ни заглавия. За информация на читателите на 
списанието на ББИА, българските потреби-
тели използват две от основните бази данни 

Нови ресурси и инструменти 
в библиотеките 
за Деня на технологиите
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на EBSCOhost чрез консорциумен абонамент 
посредством БИК, а именно EBSCO Academic 
Search Complete с 8500 пълнотекстови списа-
ния, 7300 от които са реферирани, и EBSCO 
Business Source Complete, насочен към биз-
нес образованието. Подробно представяне 
на софтуера направи Клаус Г. Улф – търгов-
ски инженер в EBSCO Publishing. Той пока-
за и обясни начина, по който работи EBSCO 
Discovery Service. EBSCO Discovery Service е 
иновационен продукт и създава общ индекс 
на информационните ресурси на институцията 
и предлага решения за достъп до ресурсите 
на всяка библиотека чрез събиране на всич-
ки метаданни, както от вътрешни (библиотеч-
ни), така и от външни (производители на бази 
данни) източници. Въпреки че в резултат на 
обединяването масивът от данни е голям по 
размер и обхват, информацията се индекси-
ра на сървъри EBSCOhost и дава възможност 
за бързо търсене. EDS прави пълно индекси-
ране не само на EBSCOhost бази данни, но и 
в базите данни на водещи издатели, включи-
телно Александър Прес, LexisNexis, Elsevier, 
NewsBank, Readex и др. И като резултат по-
требителите правят интегриранo търсене във 
всички списания, абонирани от библиотеката, 
книги, специални колекции, онлайн каталога 
на библиотеката и всички други притежавани 
или достъпни колекции. Обяснени бяха про-
цесите на дедупликиране на резултатите и 
подреждането им по съответствие. Очертани 
бяха перспективите за развитие на софтуера 
към нова функционалност и надеждност.

Евгени Димитров – системен администра-
тор на НАБИС, представи опита на Фондация 
„НАБИС” в дигитализиране на книги и архиви 
с продукта DigiTool на ExLibris. Интересът към 
продукта бе провокиран от потребителите на 
сводния каталог НАБИС. Димитров представи 
някои начини за приложението на DigiTool в 
българската академично-библиотечна среда, 
като сподели, че използването на продукта 
започва с опита на библиотеките да използват 
софтуера за два вида обекти – собствени учеб-
ни материали и редки книги (ръкописни, ста-
ропечатни), като целта е читателят да може да 
отиде на сайта на каталога, да направи тър-
сене и от резултата да може да види пълния 
текст на учебника или старата книга. Практи-
ката при използване на DigiTool се обогатява 
чрез въвеждането не само на единични диги-
тални обекти, но и на колекции. Като пример 

той посочи архива на Луиджи Салвини – около 
180 писма, сканирани и публикувани от ЦБ на 
БАН. Обобщено: читателят търси в Primo, чрез 
DigiTool Resource Discovery стига до информа-
ционните ресурси, а от DigiTool Repository по-
лучава пълния текст на документа. В момента 
в НАБИС усилено се работи по публикуването 
на дигитални ресурси и колекции, като се из-
ползва DigiTool.

Чрез предоставени рекламни материали на 
издателство Oxford University Press участни-
ците успяха да научат за новите oнлайн ре-
сурси на издателството.

С RFID библиотечно-информационни систе-
ми ни запозна Силвия Петрова – маркетинг и 
търговски представител на Uni Systems, която 
представи Bibliotheca RFID Library Systems. Ре-
шенията, които те предлагат на библиотеките, 
са в сферата на самообслужването на чита-
телите, устройствата срещу кражба, работни 
станции, устройства за връщане и сортиране и 
за инвентаризация. Всички те са проектирани 
така, че да подобрят всекидневната работа на 
библиотекарите. 

И последната демонстрация предизвика 
интереса на аудиторията. Представителите 
на Комитекс ООД показаха картов принтер за 
моментно издаване на читателски (ID) карти 
със снимка. Принтерът е малък, компактен и 
е достъпен дори за малките библиотеки, като 
решава комплексно въпроса с издаването на 
читателски карти. В системата са включени 
камера за автоматизирано следене на обекти-
те и софтуер за управление на картите и об-
работка на изображенията.

По време на събитието на изложбения 
щанд на издателство „Български бестселър” 
участниците имаха възможност да се запоз-
наят с разнообразието от издания в различни 
области на знанието.

15-ото издание на Деня на технологииите 
даде възможност на участниците в събитието 
и в неформална среда да обменят идеи и опит, 
да се запознаят с нови актуални решения за 
техните библиотеки, да планират технологич-
ни нововъведения и се заредят с ентусиазъм 
за работа до следващото издание на форума.

Ключови думи: бази данни, Библиотека 
„Паница”, библиотеки, библиотечни техноло-
гии, Български информационен консорциум, 
Ден на технологиите, EBSCO, квалификация, 
НАБИС, ресурси, софтуер
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Добринка Стойкова / dobrinka_s@abv.bg  
УниБИТ

На 7 и 8 май 2012 г. в Гьоте институт се 
проведe лекция и семинар на тема: „Насър-
чаване на четенето в ранна детска възраст: 
Идеи и проекти за възпитаване на навици за 
четене у децата”, съвместна инициатива на 
Гьоте институт и ББИА. Участваха библиоте-
кари, учителки от детски градини, препода-
ватели от университети и представители на 
издателства. Всички участници получиха ин-
формационен пакет, който съдържаше про-
грамата на семинара, листовки, илюстриращи 
програми за деца от детските градини, филм 
за занимания с най-малките в библиотеката, 
първи книги за четене и указания на библио-
текарите към родителите, в които се съдържат 
основни съвети за четенето на глас в семей-
ството. 

По време на семинара бяха изнесени 4 до-
клада, които представяха немски идеи и про-
екти за възпитаване на навици за четене у де-
цата от 0 месеца до 6 години. Първата лекция 
на тема „Социализация на четенето в семей-
ството” беше с въвеждащ характер. Г-жа Анке 
Мерк-Бюрман от Академията за насърчаване 
на четенето говори за влиянието на четене-
то от най-ранна детска възраст върху разви-
тието на говора при децата. Конкретните па-

раметри, които влияят върху развитието на 
говора при децата, бяха представени от г-жа 
Улрике Аник Вебер в презентацията ѝ на тема 
„Изследване на четенето на глас на Фондация 
„Четене”. След това тя говори за програмата 
„Старт в четенето – три крайъгълни камъка 
на четенето”. В последната лекция г-жа Анке 
Мерк-Бюрман от Академията за насърчаване 
на четенето беше направен обзор на немски 
проекти за сътрудничество между семейство-
то, библиотеката, детската градина и учили-
щето.  

Началото на програмата „Старт в четенето” 
е поставено от публичната библиотека „ Вил-
хелм Готфрид Лайбниц” в град Хановър. Тази 
мащабна програма е подпомогната от Федерал-
ното министерство за образование и изслед-
ване и Фондация „Четене” (www.lesestart.de 
– уебстраницата на проекта „Старт в четене-
то” в Германия). Решението за създаването ѝ 
е следствие от шока на немското общество от 
резултатите на изследването PISA. Тогава се 
решава да се заимства опитът на Великобри-
тания за ранно образование при децата. Про-
грамата има три основни задачи: 

1. Да създаде портал, който представя 
добри практики за поощряване, както 
и линкове към библиотеки и организа-
ции, които се занимават с четене в ран-
на детска възраст и ранно образование.  

2. Да се усъвършенства общуване-
то на родители, възпитатели от дет-
ските градини, учители и библиоте-
кари с децата, както и да се обучат 
доброволци, които да четат на глас 
или да помагат на децата да усвоя-
ват прочетеното.
3. Да се намерят ефективни форми 
за сътрудничество между семей-
ството, детската градина, училище-
то и библиотеката.

Програмата „Старт в четенето” е 
реализирана успешно в провинция 
Долна Саксония, където живеят 8 
милиона жители. За успеха в най-

Немски идеи и проекти 
за възпитаване на навици 
за четене у децата
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голяма степен допринасят съвместните уси-
лия на разнообразни институции и граждани 
– кметства, болници, здравни служби, детски 
градини, училища и библиотеки. Активна роля 
играят също и неправителствената Фондация 
„Четене” и правителствената „Агенция за на-
сърчаване на четенето”. Именно те проучват и 
популяризират инициативите по места, подпо-
магат участващите в програмата институции с 
печатни и некнижни материали. Те съдействат 
и за прилагането на опита на Великобрита-
ния в Германия. Поощряват се експерименти 
на отделни публични библиотеки. За успеха 
на програмата допринася и нейното системно 
прилагане – във всяка детска градина и във 
всяко семейство, което има деца в предучи-
лищна възраст. 

Всяка форма за насърчаване на навици за 
четене е съобразена с възрастовите особено-
сти на децата. За децата от 0 месеца до три 
години с най-голям успех се използват раз-
лични методи за насърчаване на четенето. 
Началният е насочен към бебетата и се казва 
„Baby Lеselatte”. При него родителят на всяко 
новородено дете получава от детския лекар 
информационен пакет. Пакетът съдържа: пър-
ва книга за четене; брошура за родители със 
съвети какво, как и къде да четат на децата и 
защо това е важно за тяхното развитие; лис-
товка за родителите, озаглавена „Ела с бебето 
в библиотеката”, която съдържа идеи за онова, 
което може да преложи библиотеката; листов-
ка „Как да събудя в детето си радостта от че-
тенето?”, която съдържа 7 основни съвета към 
родителя; ламинирана подложка за поставяне 
на чашата за закуска на детето и метър за из-
мерване на височината на детето, на който за 
всяка възраст е даден съвет, свързан с чете-
ното. Когато детето навърши 1 година, роди-

телите получават от детския лекар 
втория информационен пакет. 

Първата книга за четене е с де-
бели корици и в действителност е 
по-скоро книга, която майката ще 
разглежда заедно с детето. Освен 
нея има още една тънка книжка с 
текст. Върху подложката за чаша-
та на детето са отпечатани стихове, 
свързани с храни, обичайни за тра-
пезата на детето. Идеята е майката 
да чете на детето стихове за неща, 
които то познава. Брошурата за ро-
дители, озаглавена „Удоволствието 
от четенето започва още в нача-
лото” представя с кратки анотации 

най-добрите книги с илюстрации за деца от 0 
до 6 месеца; книги с първите стихове и игри с 
пръсти; първите познавателни книги; първите 
истории за деца над 2 години и книги със съ-
вети за родители  по проблеми на развитието, 
здравето и възпитанието на детето през първи-
те 3 години. В друга брошура се обяснява как 
и кога родителите е добре да четат на малките 
си деца. Ефектно е изработен и приложеният 
в информационния пакет метър за измерване 
на височината на детето. В него освен мерки-
те има и много полезни съвети към родителите 
на деца от различни възрастови групи напри-
мер: „Най-добрият пример за децата са четя-
щите родители”; „За бебетата книгите са все 
още играчка”; „До края на първата година на 
детето се препоръчва то да прелиства книгите 
и да разглежда илюстрациите” и „Подходящи 
са книги с дебели корици и с изображение на 
един предмет на страница”. 

За прохождащите деца библиотеките ре-
довно организират програми от типа на ”Story 
time”. По принцип тези програми са кратки – 
максимум до 20 минути. Характерно за тях е, 
че преобладават песни, четенето на кратки 
стихове, разглеждането на книги, заедно с ро-
дителите и показване на игри с пръсти. Друга 
съпътстваща цел е да се привлекат родители-
те и децата към редовно ползване на ресур-
сите на библиотеката. По време на семинара 
ни беше демонстриран филм за създаване на 
подобна програма от Публичната библиотека 
в град Хановър. Всяка седмица се започва с 
една и съща песен, а в края децата сами из-
бират книги от сандък, пълен с подходящи за 
тях заглавия. 

Представени бяха и поредица от идеи, под-
ходящи за занятия с деца от 3 до 6 години. 
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Основната цел е децата от детската градина 
да се забавляват в библиотеката. За да може 
да се осъществи, са подготвени специални 
филми с илюстрации от книги. Заснетите кар-
тинки от книжката се прожектират на стената, 
а историята се чете или се разказва. В други 
библиотеки каартинките от книжката се копи-
рат и се показват с помощта на настолен япон-
ски картинен театър. За целта от дебел картон 
се прави сцена, а зад нея се окачва плик от 
прозрачно фолио. Копията от картинките се 
поставят в плика и се вадят едно по едно по 
време на разказа, за да го илюстрират. 

Голяма част от програмите се провеждат 
под формата на игра. Една от тях се казва 
”Memory” („Памет”). На пода в библиотека-
та се поставят обърнати големи илюстровани 
карти (формат А4). След това един от учас-
тниците от кръга обръща две от картите. Ако 
успее да намери две еднакви, той има право 
да продължи. Ако не успее, трябва да обър-
не картите обратно и да предостави реда на 
следващия в кръга. Печели онзи участник, 
който в най-голяма степен е запомнил место-
положението на картите и е успял да състави 
най-много еднакви поредици. Тази игра е под-
ходяща за разтоварване след четене на глас 
или след друга по-сериозна задача, поставена 

от библиотекаря пред децата от детската гра-
дина. 

Интересна е и играта на асоциации по 
илюстрации от книгата на Жан Робер „Лица”. 
Книгата съдържа заснети предмети, които с 
малко въображение могат да се приемат за 
дадено лице, като първоначално се опреде-
ли къде са устата, носът и очите. Следващата 
задача е всеки участник да измисли име на 
лицето, фамилия, да определи къде то живее, 
какво обича, какво не обича, как се чувства 
то и защо. С тази игра се развива както въ-
ображението, така и умението на децата да 
разказват. 

По време на уъркшопа участниците раз-
работиха собствени идеи. Всяка група има-
ше различна задача. Едната мислеше как да 
привлече в библиотеката родители с деца до 
3-годишна възраст, другата група – деца от 3 
до 6 години, а третата група – как да привле-
че родителите или учителите. Всички групи се 
справиха отлично и показаха, че могат да при-
ложат творчески основните идеи на семинара.  

Видеоклип от семинара.

Ключови думи: Гьоте институт, детско че-
тене, немски библиотеки, проекти, работа с 
деца

Новите медии в образованието 
и професионалното развитие
на библиотекарите в Полша

Стефка Илиева / stef_ilieva@yahoo.com
НБ „Иван Вазов” – Пловдив

През август 2011 г. Анна Попова от ИБ на 
ББИА изпрати информация за обмен, предназ-
начен за библиотекари, обявен в каталога на 
дейност „Учебни визити” на Секторна програ-
ма „Грюндвиг”. Кандидатствах в Центъра за 
развитие на човешките ресурси – национал-
ната агенция за изпълнение на европейска-
та програма „Учене през целия живот”, и бях 
одобрена. 

Обучението за библиотекари от група ев-
ропейски страни на тема „Новите медии в об-
разованието и професионалното развитие на 

библиотекарите в Полша”, организирано от 
Информационния и учебен център във Варша-
ва (OEIiZK), се проведе от 14 до 18 май. Съор-
ганизатор на визитата е Фондация за развитие 
на образованието във Варшава. Развитието на 
способността да се използват новите медии в 
образованието и професионалното обучение 
на библиотекарите беше предмет на учебната 
визита.

Участниците в нея – 13 души, бяха библи-
отекари и директори на образователни цен-
трове от България, Франция, Испания, Литва, 
Италия, Словения, Словакия, Великобрита-
ния, Исландия, Холандия и Румъния. Центърът 
за образование и информационни технологии 
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на Полша, който е организатор на обучението 
и визитата, предлага богат опит в използване-
то и популяризирането на новите медии в биб-
лиотечната работна среда. Той си сътрудничи 
с различни видове библиотеки и институции, 
които обучават персонала на библиотеката и 
съдейства за подобряване на компютърните 
умения.

Акценти на обучението бяха добрите прак-
тики в европейските страни по отношение на 
библиотечното образование (базово и про-
дължаващо) и възможността за бъдещи проек-
ти на библиотечните институции, търсене на 
партньори в други европейски страни.

На проведената двудневна конференция 
с презентация участвах и и аз като предста-
вител на Народна библиотека „Иван Вазов” –  
Пловдив. Разказах за работата на отдел „Ме-
тодичен” като организатор на квалификацион-
ната дейност за библиотекарите от Пловдивски 
регион. На конференцията присъстваха гости 
от областната управа на Варшава (Мазовското 
воеводство, което е едно от 16-те области на 
Полша), представители на отдел „Образова-
ние” от кметството, на Полската библиотечна 
асоциация, Директорът и сътрудници на Цен-
търа за образование и информационни техно-
логии и представители на полски медии.

Обучаемите посетиха Националната биб-
лиотека на Полша, Университетската библи-
отека, Педагогическата библиотека и Меди-
атеката „Start-Meta” – модерна библиотека, 
оборудвана със съвременна техника и елек-
тронни медии.

В образователния център участниците от 
европейските страни преминаха курсове на 
обучение за запознаване с новите програми: 
„Digital Storytelling”, „Screen cast” и платфор-
мата „Moodle” за обучение на ученици и сту-
денти.

Полша и полските библиотекари ни впе-
чатлиха със своята ерудиция, познанията си 
в областта на новите технологии и активното 
си участие в европейски програми, търсенето 
на допълнителни източници за финансиране 
на дейностите по дигитализация, ретрокон-
версия, въвеждане на нови елекронни услуги 
и разширяване на кръга от ползватели чрез 
прилагане на атрактивни библиотечни изяви 
за обществеността. 

Искам да изкажа огромната си благодар-
ност на Анна Попова за нейната информира-
ност и желание да подпомага развитието на 
библиотекарите от страната и на всички ко-
леги от ББИА за всеотдайното им служене на 
идеята библиотеките в България да се разви-
ват като модерни институции, отворени към 
променящия се свят.

Честит празник, колеги!

Ключови думи: обучителни програми за 
библиотекари, полски библиотеки, Програма 
„Грюндвиг”
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Мария Младенова / mladenovamaria@abv.bg
УниБИТ

Импулс за написването на тази публикация 
ми даде чудесната статия на Карън Теру „Век 
на благотворителност: корпорацията „Карне-
ги” в Ню Йорк”, публикувана в сп. „American 
Libraries” и сполуч-
ливо предложена в 
превод на читатели-
те на сп. „ББИА он-
лайн”, бр. 1, 2012, 
с. 49–53, чрез която 
се отдава дължимото 
на забележителната 
личност на създателя 
на корпорацията, чи-
ято дейност той на-
сочва към невиждана 
дотогава благотво-
рителност, ориенти-
рана към хуманизма 
и утвърждаването на 
световния мир. Тя ме 
накара да се замисля 
и да си припомня и 
за „следи” от него в 
България.

Карнегиевата 
анкета в България

Убеден пацифист, 
той става широко известен в страната ни по по-
вод на осъществената от него Карнегиева ан-
кета (1913–1914), с която се обявява в защита 
на България, на нейните национални интере-
си и на българския народ. Карнеги е против-
ник на антибългарската политика на Великите 
сили (1912–1913) и на Първата световна война 
(1914–1918).

За да привлече вниманието на пацифисти-
те от цял свят към България и жестокостите, 
извършени на територията ѝ по време на Бал-
канските войни (1912–1913), проф. Ив. Д. 
Шишманов изпраща писмо призив „До учени-
те, филантропите и обществените деятели в 
Европа и Америка” (Своб. мнение, 1913, № 5, 
с. 1–3), в което се разкриват издевателствата 

в Тракия и Македония през двете последова-
телни войни на Балканите.

Целта на възванието на Шишманов, което е 
подписано от Георги Данаилов и Димитър Ми-
шев, е да прикани благородните хора от целия 
свят, неповлияни от каквито и да било интере-
си, да защитят българския народ в Македония 

и Тракия. На призива откликват 
редица видни учени и обществе-
ни деятели от цял свят. Писмото е 
изпратено и до Фондация „Карне-
ги”, чийто създател е известен със 
своя пацифизъм и хуманизъм.

Реагирайки много бързо, Кар-
неги създава, назначава и фи-
нансира работата на осемчленна 
международна комисия от сенато-
ри, професори по право и журна-
листи, в която има представите-
ли на Австро-Унгария, Германия, 
Великобритания, Франция, Русия 
и САЩ, чиято главна задача е да 
проведат независимо разследва-
не за изстъпленията над мирното 
българско население в Тракия и 
Македония, за антибългарската 
политика на сръбското и гръцко-
то правителство в Македония, за 
бежанските вълни от Македония 
и Тракия, за опустошаването на 
Кукуш, за кланетата над гръцкото 
население в Демир Хисар, които 

са сериозни международноправни нарушения 
и имат тежки морални последствия.

Задачата на създаването на комисията и 
провеждането на анкетата Карнеги възлага на 
Отдела за общуване и образование към Фон-
дация „Карнеги за международен мир”. През 
юли 1913 г. известният френски пацифист Пол 
Анри д’Естурнел дьо Констан е натоварен да 
оглави комисията, която да осъществи раз-
следването.

На 20 януари 1914 г., очаквайки заключи-
телния доклад от Карнегиевата анкета, пред-
ставители на интелигенцията, на културните 
институции и на редица дружества изпращат 
благодарствено писмо:

Андрю Карнеги в България
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До господин Андрю Карнеги
Ню Йорк, Америка

Многоуважаеми господине,
Узнаваме, че докладът на създадената от 

Вас международна анкетна комисия в скоро 
време ще излезе на свет. Ние, представите-
лите на културните заведения и дружества в 
България, бързаме да поздравим Вас, защит-
ник и поощрител на всесветския мир, за осъ-
ществяването на това тъй трудно, ала благо-
родно начинание. Българският народ чака със 
спокойствие резултата от анкетата. Той желае 
само едно: да се разкрие истината. Затова 
ние сме Ви крайно благодарни за възвишена-
та инициатива, която взехте, за да се устано-
вят същинските факти относно жестокостите, 
извършени на Балканите през последната го-
дина. Едновременно ние считаме за свой дълг 
да изтъкнем, че и след Букурещкия мир се 
вършат подобни жестокости. Систематичното 
расово изтребление продължава. Едно по-на-
татъшно изследване, каквото една Карнеги-
ева комисия може да даде, представено на 
предстоящата Хагска мирна конференция, би 
било едно високо човеколюбиво и навременно 
дело. То би твърде много улеснило старанието 
на конференцията да се постигне траен мир. 
Всичко ни кара да вярваме, че днешното по-
ложение на Балканите е временно. По-грозни 
събития неминуемо ще настъпят в близко бъ-
деще, ако любителите на мира и човещината 
не употребят всички възможни усилия, за да 
се тури край на това несносно положение. 

София, 20 януари 1914 г.” (Крачунов, К. 
Карнеги. // Своб. мнение, 1914, № 13, с. 209). 

В постскриптум авторът отбелязва, че Кар-
неги е отговорил с едно благодарствено пис-
мо до г-н Ректора на Университета. Допускам, 
че сред инициаторите за изпращането на го-
рното писмо до А. Карнеги е и проф. Иван Д. 
Шишманов, който по това време е сред актив-
ните сътрудници на сп. „Свободно мнение”.

Карнегиевата анкета (Carnegie Report) е 
названието на известния „Доклад на междуна-
родната комисия за разследване на причините 
и провеждането на Балканските войни”, изгот-
вен със средствата на Карнегиевата фондация 
за международен мир през 1913–1914 г. В 
българската историография анкетата се раз-
глежда като „неоценим документ за балкан-
ската история” и „първокласно свидетелство 
за етническата карта на Балканите до навече-

рието на Първата световна война” (Карнегие-
ва анкета. // http://bg.wikipedia.org). 

Допускам, че по време на предстоящите 
възпоминания и научни конференции, пос-
ветени на 100-годишнината от Балканските 
войни, историците, които определят доклада 
на Карнегиевата анкета като „най-обективно-
то изложение по въпроса за жестокостите по 
нашите земи”, отново ще споменат името на 
филантропа А. Карнеги, когото светът опре-
деля като „бащата на благотворителността”, с 
уважение и признателност.

Създаване на читалище „Карнеги” 
В деня, в който се навършват 40 дни от 

смъртта на Карнеги (21 септември 1919 г.), 
се открива Софийското централно читалище, 
наименувано на него. За откриването му е по-
канен проф. Ив. Д. Шишманов, който по това 
време е председател на Читалищния съюз. Бу-
дител, съзидател и хуманист от европейски ма-
щаб, той развива кипяща дейност в полето на 
културното строителство на България, форми-
ра просветната и научната политика на Бълга-
рия, превръщайки се в личност институция.

За мен не са изненада решението на ръко-
водството на читалището да го наименува на 
Андрю Карнеги – човека, дарил средства за 
построяването на над 2500 библиотеки, както 
и темата на приветствената реч на проф. Ив. 
Д. Шишманов, посветена на живота и делото 
на А. Карнеги, която е публикувана в сп. „Сво-
бодно мнение” (Шишманов, Ив. Д. Андру Кар-
неги. // Слънце, 1919, № 9–10, с. 296–302). 
Във въведението си проф. Шишманов казва:

„Едва ли има на света човек, с претенция 
на известна образованост, да не знае името 
Карнеги. А специално за българина това име 
стана свещено от деня, когато назначената от 
него анкетна комисия изнесе в 1914 г. пред 
ареопага на нашите строги съдии истината 
върху жестоките обвинения, под които сте-
неше тогава българският народ. От тоя ден 
името Карнеги проникна и в най-скромната 
българска колиба. То се шепне и днес, когато 
нови тежки обвинения се сипят безмилостно 
върху оборената глава на българина.

Ето защо новооснованото софийско цен-
трално читалище направи добре, че избра за 
свой патрон един от най-благородните, Емер-
сон би казал – и най-представителните типове 
на англо-саксонската раса – недавна почина-
лия Андру Карнеги, чието име ще остане на-
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веки свързано и с развоя на читалищното и 
библиотечното дело не само в Америка, а и в 
целия културен свят.” (Пак там.)  

След като излага подробно биографията на 
Карнеги и поставя акцент върху такива чер-
ти на характера му като почтеност, доброде-
телност, интуитивно познаване на човешката 
природа и способност да вдъхновява своите 
подчинени, Шишманов отбелязва и неговия 
любим писател – шотландеца Самуел Смайлс 
(1812–1904), чиито книги възпитават у него 
висока нравственост във всичко. Колко сери-
озно разбира Карнеги ролята и значението на 
книгата и на библиотеките в живота на чове-
ка, се вижда от факта, че той дарява сред-
ства и за основаване на библиотечни курсове 
и училища, за стипендии и изследвания, като 
подпомага съществено и Американската биб-
лиотечна асоциация (АБА).

Шишманов не пропуска да представи огро-
мната благотворителна дейност на Карнеги, 
като отбелязва и пословичната му скромност, 
която дава силен отпечатък върху целия му 
начин на живот. Пътува в обикновени ваго-
ни като простосмъртен, никога не го виждат в 
специалната ложа в театрите или в концерт-
ните зали, макар че е страстен любител на му-
зиката, за което свидетелстват близо 400-те 
органа, подарени на различни американски 
църкви. Ненавиждайки лукса във всичките 
му форми, той е пълен въздържател, не играе 
хазартни игри, не пуши, но играе голф или 
лови риба в компанията на приятеля си Хър-
бърт Спенсър (1820–1903), чиято философ-
ско-нравствена система оказва силно влияние 
върху формирането на чистотата на характера 
му и силата на нравствената му позиция.

Шишманов неслучайно произнася тази 
дълга, интересна и емоционална реч, посве-
тена на Карнеги. С нея той цели да привлече 
вниманието на по-заможните българи към фи-
лантропията и благотворителността, от които, 
особено след двете жестоки национални ка-
тастрофи, България има крещяща потребност.

Карнеги умира на 11 август 1919 г., след 
като е успял приживе щедро да разпредели 
своето богатство за благотворителни цели, а 
с примера си заразява 12 американски динас-
тии, които също създават свои благотворител-
ни фондове – Рокфелер, Форд, Морган, Дю-
пон, Рейнолдс и др.

Българка със стипендия 
от „Карнеги за мир”
Името ѝ е Маргарита Димчевска (30.ХI.1892, 

Самоков – 6.III.1983, Денвър, САЩ). Тя навли-
за в библиотечното дело у нас в края на пър-
вата четвърт на ХХ век и оставя в него трайни 
следи, но за съжаление името ѝ и приносите 
ѝ за развитието на българските библиотеки и 
библиотекознанието ни са почти неизвестни 
както на професионалната общност, така и на 
интелигенцията ни. Тя е потомка на известния 
Доброски род от с. Славеино в Средните Ро-
допи. Около 1880 г. баща ѝ Манол и чичо ѝ 
Тодор се преселват в Самоков, където завърш-
ват Американската протестантска гимназия и 
стават учители в нея. С годините си спечелват 
голямо уважение и почит сред гражданството.

Тук, в Самоков, в семейството на Манол и 
Спаска Димчевски (завършила Самоковското 
девическо училище) се раждат двете сестри – 
Естер (1890–21.I.1977, Денвър, щата Колора-
до) и Маргарита. За майка им Спаска Димчевска 
установих, че е била образована и високоинте-
лигентна жена. Преподавала е музика (пиано и 
орган) в Американското девическо училище в 
Самоков, а класът ѝ е изучавал и история и те-
ория на музиката, биографиите и творчеството 
на световни и български композитори, участвал 
е в домашни, училищни и публични концерти, 
имал е свои традиции и ритуали. 

След като завършват Протестантското де-
вическо училище в Самоков, и двете ѝ дъще-
ри продължават обучението си в Американ-
ския девически колеж (известен като Роберт 
колеж) в Цариград, основан през 1871 г. от 
шест заможни американски мисионерки като 
училище за девойки от Близкия Изток. Възпи-
таничките на колежа получават много добро 
образование и изискано светско възпитание, 
поради което именно те формират първия дам-
ски елит в България. Придобитите познания 
по езици, музика и изкуство им осигуряват 
възможност да се реализират като преводачки 
от английски и френски, като преподавателки 
и художнички.

През 1920 г., след като е учителствала из-
вестно време в Протестантската девическа 
гимназия в родния си град, Естер Димчевска 
заминава за САЩ, където завършва психоло-
гия на умствения труд и се утвърждава като 
известен и търсен специалист. Установила 
се в гр. Денвър, щата Колорадо, през 1940 г.  

Глобус



65

тя е ръководен съветник в Университета в 
същия град. Според някои източници тя е 
негов зам.-ректор. Според оставеното заве-
щание с личните ѝ средства е основана ме-
мориална фондация на нейно име – „Esther 
Manola Dimchevski”, която и днес продължава 
да спонсорира обучение на магистри по „Биб-
лиотечни и информационни науки” там. Това 
са всичките сведения, с които разполагаме за 
по-голямата сестра.

Автентични данни за образованието и про-
фесионалните стремежи на Маргарита открих 
в две нейни писма в архива на проф. Иван 
Д. Шишманов. В първото тя споделя с него, 
че след като завършва Роберт колеж с отли-
чие, е назначена на длъжността библиотекар, 
„където турих основата на една библиотека в 
модерния смисъл на думата. За туй се подгот-
вих сама.” (НА-БАН, ф. 11к, оп. 3, а.е. 486, л. 
2–3). На тази длъжност тя остава в продъл-
жение на 7 години (от 1914 до 1921 г.), като 
отказва предложения ѝ от ръководството на 
колежа доживотен договор със заплата, равна 
на тази на ректор на университет. Отказът ѝ е 
продиктуван от желанието ѝ да се посвети на 
уреждането на българските библиотеки (ЦИА, 
ф. 370к, оп. 2, а.е. 863, л. 1). 

За да се подготви сериозно за изпълнени-
ето на тази своя идея, тя постъпва през 1923 
г. в School of Librarianship в London University, 
което завършва през 1925 г. с две награди – за 
най-добър библиотекарски труд и за най-висок 
успех от университетските изпити. От Лондон 
тя моли проф. Шишманов да я посъветва за 
следното: „Как да постъпя, за да бъда назна-
чена за директор на Народната библиотека? 
Имам случай да остана в Англия и Америка, 
но България ме тегли. Преди няколко седмици 
отказах предложението на Ruilf Colege да бъда 
Lecturerfaler. Как и до кого да се отнеса?” (НА-
БАН, ф. 11к, оп. 3, а.е. 486, л. 3). 

Допускам, че в отговора си на писмото ѝ 
проф. Шишманов деликатно ѝ е обяснил, че 
постът директор на Народната библиотека е 
твърде престижен, че най-често на него се на-
значават авторитетни личности със заслуги за 
развитието на културата на страната, поради 
което тя няма шансове да получи тази длъж-
ност, и я е посъветвал да се задоволи с по-
скромно работно място.

Завърнала се от Лондон в България през 
ранната есен на 1925 г., Маргарита Димчев-
ска и до днес се оказва първата и единстве-

на наша сънародничка с диплом по библиоте-
кознание от Лондон.

С подкрепата на проф. Шишманов е назна-
чена като учител в Първа софийска девическа 
гимназия, откъдето след една година е коман-
дирована от МНП за няколко месеца на ра-
бота в Народната библиотека като библиоте-
кар – каталогизатор. Оттук е командирована 
като „специалист по библиотекарство в МНП 
и в продължение на осем години (1926–1934) 
отговаря за училищните библиотеки, проявя-
вайки се и като добър организатор” (ЦИА, ф. 
177к, оп. 2, а.е. 985, л. 164–165). 

Чрез проявите си в областта на библиоте-
кознанието и българските библиотеки Дим-
чевска се утвърждава като библиотековед 
– педагог, организатор и международник. В 
годините от 1926 до 1934 Димчевска развива 
динамична организационна и публикацион-
на дейност, насочена към решаването на съ-
ществени проблеми на училищните библиоте-
ки. Добре запозната с работата на детските и 
училищните библиотеки в Англия, Франция и 
САЩ, Димчевска застъпва тезата, че работе-
щите и в библиотеките в България освен ви-
сше образование трябва да имат и сериозни 
професионални познания по библиотекозна-
ние, за да могат качествено да обслужват 
своите читатели деца и ученици.

Водена от тези схващания, през януари 
1928 г. с подкрепата на МНП тя органи-
зира първия библиотекарски курс в стра-
ната за гимназиални учители, работещи 
и като библиотекари. Курсът преминава ус-
пешно, което е видно и от благодарственото 
писмо до нея от тогавашния министър на про-
свещението Никола Найденов (№ 9580 от 10 
април 1928 г.). През август 1928 и 1929 г. тя 
участва като лектор в провеждането на VІ и 
VІІ библиотекарски курсове, организирани от 
Върховния читалищен съюз за библиотекари-
те, работещи главно в читалищни и училищни 
библиотеки. Курсовете представляват първи-
те стъпки на едва зараждащото се у нас биб-
лиотечно образование, с което е свързана и 
Маргарита Димчевска.

През 1929 г. дава идеята за организира-
не в България на Седмица на книгата и през 
първите четири години тя ръководи прояви-
те в страната. По покана на Организационния 
комитет на Първия международен конгрес на 
библиотекарите и библиографите, състоял се 
от 15 до 30 юни 1929 г. в Италия, Димчев-
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ска участва в него като представител на МНП. 
Поканата ѝ е персонална, което свидетелства 
за добрите ѝ чуждестранни контакти. На кон-
греса, чиито заседания, изложби и мероприя-
тия се провеждат в няколко италиански града 
(Рим, Неапол, Модена и Венеция), присъстват 
1300 делегати от 32 страни и 4 континента. 
Сред тях е елитът на световната библиотечна 
общност. Димчевска има добри познати между 
тях, които се отнасят с уважение към профе-
сионализма ѝ.

Свидетелство за високия ѝ професионали-
зъм е и предложението, което тя получава за 
работа в Библиотеката на Харвардския уни-
верситет, но тя се отказва от този шанс, защо-
то иска да работи за развитието на български-
те библиотеки. След години тя вероятно ще 
съжалява за проиграната възможност, особе-
но по времето, когато директор на Народната 
библиотека е Райчо Райчев. По този въпрос 
може да се види специалната публикация на 
Ж. Назърска „Женският труд в Народната биб-
лиотека (1878–1944)” (в сб. Библиотеки. Че-
тене. Комуникации. В. Търново, 2011, с. 211–
213), в която тя анализира трудностите, които 
трябва да преодоляват жените, постъпили на 
работа в Народната библиотека през първата 
половина на ХХ век.

Завръщайки се от Италия, Димчевска пише 
отчет за командировката си, в който отделя 
специално внимание на Ватиканската библи-
отека, „която се преустройва по американски 
методи и с помощта на американски специа-
листи – туй се дължи на факта, че папа Пий 
ІХ е просветен бивш библиотекар, който спра-
ведливо е преценил техническото превъзход-
ство на американската библиотечна техника” 
(НБКМ-БИА, ф. 35, оп. 2, а.е. 12, л. 124). Оче-
видно е, че Димчевска е привърженик както 
на американската библиотечна система, така 
и на модерните американски библиотеки – 
факт, който по-късно ще ѝ създаде сериозни 
неприятности.

В края на доклада си Димчевска отбелязва, 
че е успяла да създаде нови полезни връзки 
за България с представители на Швейцария, 
Холандия, Англия, САЩ, Франция, Италия, 
Ватикана и др., които са ѝ гласували доверие 
и ще ѝ съдействат за уреждането на Първата 
международна библиотечна изложба в Бълга-
рия. Лично аз предполагам, че на този конгрес 
при срещите си с влиятелни представители на 
световната библиотечна общност Димчевска е 

провела и някои сондажни разговори, които 
са ѝ били полезни при номинацията ѝ за сти-
пендията на Фондация „Карнеги за мир между 
народите”, която отпуска средства и за мобил-
ност на библиотекари, студенти и преподава-
тели по библиотекознание.

Не съм открила документ, с който Димчев-
ска е уведомена, че именно тя е номинирана от 
корпорация „Карнеги” за американската шест-
месечна стипендия за мобилност на библио-
текар в САЩ за 1930 г., но затова пък открих 
отчета ѝ до министъра на народното просве-
щение Александър Цанков за извършеното от 
нея в САЩ за времето от 12 март до 22 август 
1930 г. (ЦИА, ф. 177к, оп. 2, а.е. 290, л. 5–9). 
Във въвеждащата част на отчета си Димчевска 
споделя, че за мястото, което е било едно, са 
кандидатствали около 200 човека от цял свят 
и е нямала надежда за номинация. Грижата 
за осъществяване на целите на проучването е 
възложена от корпорацията на Американска-
та библиотечна асоциация, която е изпълнила 
задълженията си по великолепен начин и ѝ е 
създала всички условия, за да може тя да ре-
ализира целите на изследването си.

Според Димчевска причините за оказания 
ѝ „царски прием” се дължат „от една страна, 
до голяма степен на обстоятелството, че Кар-
негиевата фондация ме бе удостоила с честта 
да получа стипендията, а от друга, че Амери-
канското библиотечно сдружение бе приело 
да уреди пътуването ми, както и факта, че бях 
дипломирана библиотекарка от Лондонския 
университет” (Пак там, л. 5). Димчевска спо-
деля, че още преди параходът да пусне котва 
в нюйоркски води, е приветствана с телегра-
ма, а на парахода се качват кореспонденти, 
които я интервюират и фотографират.

Интензивната ѝ работа започва още съ-
щия ден и за времето на пребиваването си в 
САЩ тя успява да проучи „вътре в 5 месеца 
234 библиотеки, 8 библиотекарски училища, 
6 издателски къщи, 2 подвързачници – освен 
всички подвързачници при по-големите биб-
лиотеки, 2 магазина за библиотечни потреб-
ности, 3 книжарници (за книги), както и да 
участвам в 3 конференции, освещаване на 
една библиотека и една родителско-учителска 
среща, в която се пропагандираше библиотеч-
ната идея” (Пак там). 

Димчевска посвещава доста време на про-
учването на „удивителната организация” на 
АБА, която „обединява всички библиотеки в 
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Америка и Канада и развива великолепна и 
всестранна дейност” (Пак там). Убедена, че 
американските библиотеки са на първо място 
в света по организация на работата, тя си по-
ставя за задача да проучи техническото им ус-
тройство, „разпределението на работата, ар-
хитектурата на сградите, избора на персонала 
и отношението на библиотеката към читате-
ля и обществото” (Пак там, л. 6). Димчевска 
уточнява, че „от проучените 234 библиотеки, 
104 бяха публични, 13 университетски, 6 дър-
жавни (щатски), 26 училищни, 12 окръжни, 52 
клонове на окръжните библиотеки, 3 библи-
отеки на учителски институти, 3 болнични, 4 
разни (1 в телефонна централа, 1 в аптекарска 
компания, 1 в инженерна компания, 1 в Стан-
дарт ойл къмпани), 2 банкови – една частна 
– най-голямата в света (Huntington Library) 
и библиотеките при Федеративната земедел-
ска камара, Министерството на земеделието 
във Вашингтон, Икономическия институт, Ми-
нистерството на марината, щатска училищна 
библиотечна администрация, Дружеството на 
обществото на народите, Карнегиевата фон-
дация за международен мир и библиотеката 
на Лейк Плесид Клуб” (Пак там, л. 6) – един 
от най-големите почивни клубове в Америка, 
създаден от Мелвил Дюи за отдих главно на 
библиотекари и педагози.

Анализирайки наблюденията си от видяно-
то в САЩ, Димчевска ги систематизира в 6 ос-
новни теми: библиотечен персонал, архитек-
тура на библиотечните сгради, организация 
на работата, библиотечен фонд, отношенията 
между библиотеката и читателя и библиотеч-
ните училища.

1. По въпроса за библиотечния персонал 
отбелязва: „не намерих в Америка никога и 
никъде случайно назначени по една или друга 
причина библиотекари и библиотечни чинов-
ници – всички бяха назначени и се назначават 
само след щателен и внимателен подбор по 
ценз, характер, библиотечна специализация и 
пр. – дори отиват дотам, че обръщат внимание 
дали качествата на кандидата му позволяват 
да работи в хармония с колегите си” (Пак там, 
л. 6). На съвременен език – още през 1930 г. 
се е държало на уменията за работа в екип.

2. Библиотечните сгради са внимател-
но планирани с оглед най-икономичното им 
функциониране, обзавеждане и издръжка, 
като се предвиждат и възможности за бъде-
що разширяване. На първо място се поставя 

удобството на сградата за читателите, ней-
ната приветливост както външно, така и от-
вътре. Димчевска подчертава, че проектът на 
сградата е резултат от съвместната дейност на 
архитекта и библиотекаря. Тя отхвърля теза-
та, че американците имат много пари, поради 
което могат да си позволят строежа на скъпи 
сгради. По-важното според нея са проявеният 
вкус, вниманието, с което се планират сгра-
дите, и добросъвестното изпълнение на про-
ектите.

3. Организацията на библиотечната рабо-
та „е стегната, обмислена, изпитана – нейна-
та единствена цел е по-ефикасно и по-прият-
но обслужване на читателя, а същевременно 
и по-икономично (по отношение на време и 
пари)” (Пак там, л. 6). Димчевска отбелязва, 
че за организацията на американските библи-
отеки е характерна координацията между ин-
тересите на индивида и групата с цел да се 
постигне „едно хармонично цяло” – без да се 
пречи на личната инициатива. Поради това 
американските библиотеки разполагат с пове-
че средства и време „за библиотечно-общест-
вена дейност, която е същността на библио-
течната работа”.

4. Библиотечният фонд според наблюде-
нията на Димчевска е „предмет на специално 
внимание”, като решаващ фактор за закупу-
ването на отделни издания „е не само лите-
ратурната и научната ценност на книгата, но 
и подходящността ѝ за библиотеката” (Пак 
там, л. 7). Димчевска отбелязва, че обраща-
емостта на фонда е показател за качествата 
на комплектуването му и за добрата работа на 
библиотеката. Поставя акцент и върху отчи-
сленията на „мъртвите” книги, чрез които се 
постига желаното свободно място на библио-
течните лавици.

5. Целта на отношенията между библиоте-
ката и читателя е между тях да се изградят 
„трайни и сърдечни връзки”. Димчевска спо-
деля, че със своята работа „американската 
библиотека така е привикнала американеца, 
че той се обръща първо към библиотеката за 
сведение, за съвет, за удоволствие и пр. И 
всекидневно в американските библиотеки се 
изсипват устно, писмено или по телефона все-
възможни въпроси... Всичко в американската 
библиотека е нагласено за удобството и бър-
зото услужване на читателя. Днес библиоте-
ката е дясна ръка на американеца. У дома, в 
училището, в канцеларията, в учреждението 
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и пр. Щедрите дарения, с които американецът 
обсипва библиотеката, показват дълбочината 
на съзнанието за ценността на библиотека-
та... Банки, фабрики, хотели, болници и пр. 
– всички издържат добре обзаведени и добре 
използвани библиотеки... 

Училищните и университетските библиоте-
ки тук са истински лаборатории, където уче-
ниците и студентите привикват не само към 
допълнителното, но и към художественото 
четиво и където учители и професори черпят 
знание и вдъхновение. Ученикът и студентът 
завършват образованието си с истинско чув-
ство на почит към книгата, със съзнание за 
ползата и удоволствието от четенето, с нави-
ка да си служат с книгата и да я подбират. 
Всяко училище си има читалня и библиотекар 
– не учител. Само в съвсем малките училища 
учители с допълнителна библиотекарска под-
готовка изпълняват библиотекарската служба, 
обаче са под надзора на тъй наречените пъ-
туващи библиотекари... В училищата библио-
текарите заемат важно място, а библиотеките 
са център на интелектуалния живот на уче-
ниците. Библиотеките се използват за пригот-
вяне на уроците, за спорта, за всяко нещо, в 
което учениците вземат участие, а най-вече 
за разширяване на кръгозора на учениците и 
за създаване чрез книгата на чувство към кул-
турата.

Няма болница в Америка, която да е без 
библиотека – и лекарите предписват на па-
циентите си книги тъй внимателно, както им 
предписват лекарство, а болничните библио-
теки са длъжни да намерят подходящата по 
предписанието на лекаря книга. Намерено е, 
че болните по-леко и следователно по-бързо 
прекарват болничните дни с книги... Къде-
то болницата още не разполага със собстве-
на библиотека, публичната библиотека я об-
служва. Така американската библиотека днес 
е важен и деятелен фактор в американския 
живот – тя е нещо повече – необходимост при 
правилното функциониране на обществения 
механизъм.” (Пак там, л. 7–8.) 

6. Последният въпрос, на който се спира 
Димчевска в отчета си, е за библиотечните 
училища в Америка, които са били самостоя-
телни институции, но новата тенденция тук е 
те, по модела на Лондонския университет, да 
се включват в структурата на съществуващите 
университети. Това вече е станало в Колум-
бийския, Чикагския и Мичиганския универ-

ситет, които са отворили вратите си на биб-
лиотекарските училища. В тях „кандидатите 
се много внимателно избират, защото се има 
предвид важната роля, която библиотекарят 
играе в обществения живот” (Пак там, л. 8). 

В края на отчета си тя отново споделя впе-
чатленията си от извънредно „ласкавия” при-
ем, който ѝ оказват американските колеги. С 
подчертано внимание я посреща д-р Хърбърт 
Пътнъм, който по това време е директор на 
Конгресната библиотека. Той лично я раз-
вежда из библиотеката и я кани на прочутата 
„кръгла маса”, уверявайки я, че тя е първата 
жена, на която се оказва тази чест.

Интересът, който американците проявяват 
към България, налага тя да дава по-обстойна 
информация за страната ни – за нейната ис-
тория, минало, настояще и за пътя, по който 
се развива. Такива беседи тя изнася в десетки 
градове от Атлантическия до Тихия океан. И 
резултати се появяват, докато тя е още там. 

„Кливландската и други библиотеки в гра-
дове, където има българи, поискаха вече да се 
сдобият с български книги, издатели на попу-
лярни енциклопедии поправят и разширяват 
статиите си върху България, дори в едно го-
лямо издателство, след един продължителен 
разговор по българския въпрос, директорът 
ме помоли да напиша казаното за публика-
ция. Почти навсякъде лицата, които се деле-
гираха към мен, предварително се осведомя-
ваха за България и охотно питаха и слушаха 
за България. В Айовския университет говорих 
по радиото, също и в Лос Анджелес, където 
беседвах около половин час с повече от един 
милион абонати върху отношенията на Бълга-
рия и Америка и специално върху България. 
Тази беседа впоследствие бе отпечатана по 
желание на слушателите в няколко списания.” 
(Пак там, л. 8.) 

Отчетът завършва с любезна благодарност 
към министъра за предоставения отпуск, „кой-
то ми даде възможност да приема поканата на 
Карнегиевата фондация да проуча американ-
ските библиотеки и се запозная лично с най-
усъвършенстваната модерна библиотечна тех-
ника” (Пак там, л. 8). Към отчета е приложено 
писмо в превод на български език от Амери-
канското библиотечно дружество в Чикаго, 
което удостоверява, че Маргарита Димчевска 
е била няколко месеца в САЩ с „пътуваща” 
стипендия, „отпусната от Карнегиевата фон-
дация за международен мир по препоръка на 
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Американското библиотечно дружество и дру-
ги” (Пак там, л. 9). 

В писмото се споменава, че тя е посетила 
впечатляващо голям брой библиотеки, участ-
вала е в 52-рата годишна конференция на ALA, 
проведена в Лос Анжелес, и е изнесла редица 
сказки както в библиотекарски училища, така 
и пред библиотечен персонал в много градове. 
Отбелязано е също, че тя е пристигнала в САЩ 
„забележително добре осведомена чрез четене 
и умът ѝ беше пълен с проблеми относно биб-
лиотечното дело в нейното отечество”. Авторът 
на писмото Карл Майлам отбелязва своето и на 
американските колеги убеждение, че тя е ус-
пяла да извлече много по-голяма полза, „от-
колкото други лица въобще извличат от „пъту-
ющите” стипендии” (Пак там, л. 9). 

Към отчета са приложени и два списъка. 
Първият съдържа имената на 24 институции, 
които Димчевска е посетила (библиотечни 
училища, редакции на списания, издателства, 
книжарници и др.). Вторият списък, състоящ 
се от 6 страници, съдържа имената на всич-

ките 234 библиотеки, които тя е посетила по 
градове и по реда, в който се е запознала с 
тях и ги е проучила. Няма съмнение, че завръ-
щайки се в България, Димчевска носи в ду-
шата си пребогати впечатления от американ-
ските библиотеки и вероятно много записки 
за видяното в тези, които е посетила, както и 
много диплянки, проспекти и каталози, раз-
криващи постиженията на САЩ в областта на 
библиотечното дело.

Как протичат професионалният и личният 
живот на Маргарита Димчевска от 1930 г. до 
края на дните ѝ? Какво се случва с тази уди-
вителна специалистка по библиотекознание, 
изгонена след 9 септември 1944 г. от Народ-
ната библиотека като „американка”? За тези и 
други интересни факти от живота ѝ ще стане 
дума някой друг път.

Ключови думи: американски библиотеки, 
Андрю Карнеги, Иван Д. Шишманов, Карнеги-
ева анкета, Маргарита Димчевска, стипендии, 
читалище „Карнеги”

За новите библиотеки 
в Германия, за библиотечното 
обслужване и още нещо
(Споделено с приятели)

Бойка Тодорова / dtlsaal@libvar.bg
РБ „Пенчо Славейков” – Варна

Гьоте институт – България, подкрепя ак-
тивно българската култура, изкуство и обра-
зование. Той работи в тясно сътрудничество и 
с българската библиотечна общност. Немски-
те читални към регионалните библиотеки във 
Варна, Пловдив и Русе са плод на това дълго-
годишно партньорство. Те разполагат с биб-
лиотечни колекции и с разнообразна актуална 
информация за Германия, Европа и света като 
цяло. Художествена и специализирана лите-
ратура, филми на DVD, говорещи книги, раз-
лична по жанр музика, богатото разнообразие 
от вестници и списания, които получават по 

абонамент – това са само част от ресурсите, 
които предоставят на читателите. „Немска чи-
талня” е по-скоро запазена марка за качество 
и професионализъм в работата, осигуряваща 
широк достъп до информацията и компетент-
ност при предлагането ѝ. Названието „немска 
читалня” не отговаря достатъчно пълно и точ-
но на функциите и на широкия аспект от пред-
лаганите услуги.  

По покана на Гьоте институт от 23 до 27 
април завеждащите на немски читални от 
Централна и Източна Европа имаха щастие-
то да посетят Германия, провинция Северен 
Рейн, Вестфалия и да се запознаят със съвре-
менните тенденции в развитието на немските 
библиотеки.
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Една от щастливките бях аз! Завеждам 
първата Немска читалня в България, в Реги-
онална библиотека „Пенчо Славейков” – Ва-
рна. Бях много впечатлена от отношението в 
Германия към библиотеките, които по време 
на криза не само не са притиснати в ъгъла, 
а напротив: за тях се заделят средства както 
за оцеляването им, така и за строителство на 
нови и модерни сгради, съобразени със съвре-
менните стандарти и изисквания.

По време на пребиваването ни в Кьолн 
гостувахме в Градската библиотека в града. 
Сградата е сравнително стара, с архитектура 
от 70-те години на ХХ век. Нашето посещение 
съвпадна с период на големи реорганизации 
и обновления. Въвеждаха RFID-системa за са-
мообслужване – самостоятелно заемане и връ-
щане на библиотечни документи. Успоредно с 
този процес, постепенно етаж по етаж, беше 
започнала модернизацията на библиотеката. 
Оформяха се кътове за учене, отмора, заба-
вление.

В Германия огромно внимание се обръща 
на „Негово Величество Читателя”. Посетихме 
библиотеките в Кьолн, Крефелд и Хатинген. 
Основният принцип в работата им е: читате-
лят трябва да се чувства удобно като у дома 
си! 

Направи ни силно впечатление гостопри-
емността на интериора на библиотеките и 
изключително успешните цветови решения – 
ярки, наситени, свежи. Привлекателни и кра-
сиви са мебелите, чийто дизайн се отличава 
със смели и атрактивни решения, стените, ак-
сесоарите… и задължително обособените къ-
тове с кафе-машина или кафе-сладкарничка 
на самообслужване, където на спокойствие 
всеки може да прочете списание или вестник, 
да си почине, да пийне чашка чай или кафе с 
дребни сладки или с парче сладкиш. Пускаш 
си монетата, наслаждаваш се на консумация-
та… и след това прибираш в миялната машина 
използваната посуда. Там, където простран-
ствата са по-големи, има наета фирма за тези 
услуги. 

Впечатленията си споделях с много колеги 
и те веднага започваха да разсъждават как би 
изглеждало това у нас, на местна почва? Може 
би се обуславя от възпитанието и предвари-
телните нагласи? Аз, обаче, съм на друго мне-
ние и защитавам позицията, че колкото пове-
че доверие проявяваме към читателите и сме 
по-отворени към тях, толкова и те стават по-
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коректни. Личният ми опит вече многократно 
го доказва. Читателят може да бъде възпита-
ван и без ултимативен тон и забрани. Когато 
човек се чувства уютно и удобно някъде, той 
сам се стреми да поддържа тази атмосфера.

Мебелите са функционални и мобилни и и 
са подредени така, че да създават максимално 
удобство за потребителите. 

В Германия ползват различни класифика-
ционни схеми при обработката на докумен-
ти, но потребителите трудно се ориентират в 
тях. Немските колеги са създали много проста 
и много лесно приложима система за ориен-
тиране – поредно номериране на стелажите. 
Когато читател поиска книга от Дан Браун на-
пример, библиотекарят го насочва директно 
към номера на търсения стелаж. Има логика в 
тази допълнителна номерация, тъй като в съ-
временните библиотеки фондовете са разпо-
ложени в огромни пространства без вътрешни 
стени.

Библиотеката в Крефелд е открита 2009 
г. Нарича се медиатека. Тя е не само инфор-
мационен център, а и средище за постоянно 
обучение, подкрепящо стремежа на община-
та и региона към предлагане на едно конку-
рентоспособно образование. Изграждането на 
нова модерна сграда на библиотеката е едно 
от най-новите високотехнологични и бляскави 
творения, включени в дългосрочния план за 
развитие на града. Под мотото „Културата ни 
прави богати” са обединени всички власти и 
бизнесът в Крефелд. Без подкрепата на дър-
жавната и местната власт, която оценява ос-
новополагащата роля на библиотеката, това 
мащабно  строителство не би се осъществило. 
Светлата, модерна, огряна от слънцето сгра-
да, достъпна и удобна за всички, в същинския 
център на града е мечтаната библиотека! И 
тук има гишета за самообслужване на потре-
бителите, които са активни денонощно. Зае-
мането на книги става през работното време 
на библиотеката, но връщането е 7 дни в сед-
мицата по 24 часа. 

„Библиотеката – място за учене” е програ-
ма, насочена към групова работа с ученици и 
с възрастни. Оформени са работни места за по 
няколко човека, които заедно да се готвят за 
изпити или за повишаване на квалификация-
та.

Библиотеката работи с много партньорски 
организации, едни от които спонсорират обо-
гатяването на фондовете (напр. предприятия 
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или фирми, желаещи служителите и работни-
ците им да повишат квалификацията си), дру-
ги – посреднически фирми, които съдействат 
за намиране на работа.

Библиотеката е място за срещи и социална 
комуникация. Неслучайно в последно време в 
Германия все повече библиотеки се разпола-
гат в огромни търговски центрове. 

Град Хатинген е китно малко градче в 
Рурска област. През 2009 г. в новооткрит мол 
се нанася и Градската библиотека. Намира 
се на последните 2 етажа в модерната сграда. 
Всеки детайл, всяко решение е обмислено. За 
градче с 55 000 жители инвестицията е огро-
мна, но си заслужава! Потокът от читатели не 
стихва. Всеки намира нещо според потребно-
стите си – вестник, списание, бестселър или 
детска книжка. Обстановката е приятна и уют-
на, а библиотекарите – отзивчиви, усмихнати, 
стремящи се да дадат най-доброто от себе си, 
за да задоволят нуждите на своите читатели. 
И тук тенденцията е към преливащи се прос-
транства с плавен преход, без стени и стълби. 
Изключително много светлина и настроение. 
Библиотекарите използват знанията и умения-
та си не за да извършват технологичните про-
цеси по заемане и връщане на ползваните до-
кументи. Тази рутинна задача се извършва от 
RFID-системи, а библиотечните специалисти 
използват овободеното време за по-бързото и 
навременно обработване на новозакупените 
документи, създават атмосферата на библио-
теката, организират работата на дискусионни 
клубове, а също срещи, прожекции и др.

Голям е процентът и на т. нар. почетни биб-
лиотекари, които подпомагат много от библи-
отечните дейности. Това са пенсионери или 
изтъкнати представители на обществото, които 
доброволно се включват в работата на библио-
теката и лобират за нея. Основно се занимават 
със социално полезни дейности – реализация 
на проекти, ограмотяване, помощ на ученици с 
проблеми в училище и семейството, популяри-
зиране на дейността на библиотеката, органи-
зиране на дарителски акции при спазване на 
определени условия – книгите да са нови, да 
не са издавани преди повече от 2 години. Така 
при липса на достатъчно средства се осигуря-
ват допълнителни възможности за обогатяване 
на фонда с нова и актуална литература, която 
би влязла веднага в обръщение. 

Интересен е и подходът към бестселърите. 
Има книги, които в даден момент са много тър-
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сени и нашумели и интересът към тях не може 
да бъде задоволен с набавяните 2–3 екзем-
пляра. Какво е решението?

На отделна маса (стелаж) се нареждат до-
пълнително закупени бройки от нашумелите 
заглавия. Този, който не желае да изчака, а 
иска веднага да прочете новопостъпилата 
книга, срещу 2 евро може да я заеме, но за 
по-кратък срок (7–10 дни). Идеята е много по-
пулярна сред читателите, защото те остават 
удовлетворени от услугите, които им предос-
тавя библиотеката. Това решение е взаимно 
изгодно и за читателите, и за библиотекарите.

И още една добра практика за връзките на 
бизнеса с библиотеката. На входа на трите по-
сетени библиотеки читателите имаха възмож-
ност да тестват различни модели устройства 
за четене на електронни книги. Устройствата 
са предоставени от производители и търговци 
безвъзмездно на библиотеките. Така всеки 
ползвател, решил да си закупи устройство, 
може да получи представа с кое как се ра-
боти, да го изпробва, да сравни различните 
предложения и да вземе удовлетворяващо го 
решение. В този забързан свят издаването на 

електронни книги все повече набира скорост 
и те стават част от живота на хора от различ-
ни поколения. Все още онлайн заемането не е 
популярно, но се наблюдава засилване на ин-
тереса. Неслучайно стремежът на производи-
телите е да се приближат възможно най-близо 
до усещането за истинска книга.

В заключение бих искала да споделя отново 
чувството си на удовлетворение от видяното и 
да пожелая на всички нас от библиотечната 
гилдия някога и ние да усетим такава подкре-
па от местната и държавната власт. Нека най-
после да бъде осъзната и оценена ролята на 
библиотеката в съвременното общество, но не 
само на думи, а и да се вникне в същината 
ѝ. Ако се инвестира в библиотеките, ефектът 
за обществото се увеличава многократно – из-
раства грамотно, добре възпитано и образова-
но поколение. Тясната съвместна дейност 
на училища и библиотеки ще помогне да 
се постигне тази цел, а това е далновидна 
инвестиция в бъдещето!

Ключови думи: Гьоте институт, добри прак-
тики, немски библиотеки

На професията с любов – 
за един Дон Кихот,  
за непримиримостта,  
или За сбъднатите мечти 
и вярата в бъдещето и разума...
(Проф. Александър Димчев по повод на своя юбилей)

Проф. д-р Александър Георгиев Димчев 
е преподавател в катедра „Библиотекозна-
ние, научна информация и културна поли-
тика”, Философски факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”. 1999–
2003 – ръководител на катедра „Библиоте-
кознание, научна информация и културна 
политика”, 2000–2003 е зам.-декан, а от 
2003 до 2011 – декан на Философския фа-
култет. 

Дисциплините и темите, които препода-
ва, са базови за изграждането на библио-

течните кадри в България. 
Автор е на 14 монографии и студии в 

областта на библиотечното дело; на пове-
че от 160 статии и доклади, публикувани в 
страната и чужбина; на 40 електронни пуб-
ликации; съставител и редактор на 30 из-
дания; изнесъл е около 100 доклада; участ-
вал е в много национални и международни 
конференции, научноизследователски и 
образователни проекти и форуми в Полша, 
Унгария, Германия, САЩ, Русия, Чехия, Сло-
вения, Дания, Белгия, Италия, Словакия, 
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Сърбия, Македония, 
Румъния, Израел, 
Холандия, Тайланд, 
Турция, Франция, 
Великобритания и 
др.; редактор и със-
тавител е на 31 на-
учни издания и бю-
летини. 

Проф. Алек-
сандър Димчев е 
инициатор, автор, 
съавтор и ръково-
дител на редица на-
учни проекти: „Изграждане и развитие на 
Национална автоматизирана библиотечно-
информационна мрежа в България” (1993–
2000); проект на СБИР за разработване на 
библиотечно законодателство (1997–2000); 
„Шанс за българските библиотеки за 21 
век” (1998–2000); проект за създаване на 
Национален център за продължаващо образо-
вание на библиотекари (ЦПОБ) към катедра 
„Библиотекознание, научна информация и 
културна политика” при Софийския универ-
ситет и СБИР (2000); проект „Правна регула-
ция на библиотеките и библиотечно-инфор-
мационните дейности в България”, иницииран 
от ББИА с подкрепата на Министерството на 
културата, Британския съвет – София, Съвета 
на музеи, библиотеки и архиви във Велико-
британия, от който резултат е Законът за об-
ществените библиотеки (2009); проект „Из-
следване на информационните потребности 
във Философския факултет” и създаване на 
Учебно-информационен център (2009). 

От 1994 г. е член на Съюза на библиотеч-
ните и информационните работници (СБИР). 
Избран е два мандата за зам.-председател 
(1994–1998) и за председател на Съюза на 
библиотечните и информационните работни-
ци (СБИР) за периода 1998–2000 г. За вре-
мето 2001–2004 г. е ръководител на Центъра 
за продължаващо образование на библио-
текари към специалност Библиотечно-ин-
формационни науки при Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски” и Съюза на 
библиотечните и информационните работ-
ници. През 2005 е избран в секция „Образо-
вание и квалификация” на Международна-
та федерация на библиотечните асоциации 
(IFLA) като кореспондент, преизбиран за 
2007–2009, 2009–2011 и 2011–2013. Пред-
ставител е на страната ни в Европейската 
асоциация за библиотечно-информационно 
образование и науки – EUCLID. От 2000 до 
2010 г. е съпредседател на GLOBENET, ор-
ганизирала 5 международни форума в Бъл-
гария с участие на около 500 чуждестранни 
гости от около 50 държави.

Имаш впечатляваща биография и дос-
тоен професионален път. Каква равно-
сметка можеш да си направиш днес за 
победите и пораженията; за успехите и за 
непостигнатото? Какво ти даде и на какво 
те научи избраната професия?

Ще започна по-отдалече. Като дете живеех 
зад Сточна гара в работнически квартал, по-
точно в небезизвестната „Дразмахала”. Място, 
в което царяха нравите на отрудените хора. 
Перспективите пред нас, подрастващите, не 
бяха много. Едната от тях – да се отдадеш 
на алкохола, или на „дребните нарушения и 
кражби”. Другите две – на спорта и на уче-
нето. Чрез последните можеше да „преплу-
ваш” отвъд канала, където хората живееха 
по-добре. Опитах се да прегърна последните 
две възможности. За това ми помогнаха много 
книгите. В квартала имаше читалищна библи-
отека „Васка Ненчева”. Четяхме всичко, което 
намирахме в нея, препрочитахме текстове-
те често скрити под юргана или седнали под 
уличната лампа с приятели… и мечтаехме... За 
съжаление, книгите не бяха много в читали-
щето. Годините бяха трудни за нашите роди-
тели, въпреки това те правеха всичко възмож-
но да заделят средства за литература. Имаше 
още един проблем – малкото стойностни кни-
ги, които се появяваха на пазара. Заедно с 
двама-трима мои приятели обикаляхме почти 
всеки ден няколкото антикварни книжарни-
ци в София (една от които беше на „Графа”), 
или чакахме с часове пред книжарниците, за 
да се сдобием с ценната находка. Много чес-
то безуспешно стояхме и си тръгвахме силно 
огорчени, че до нас не е стигнало съкровеното 
четиво.

След казармата по случайност попаднах на 
работа в Народната библиотека. Бях назначен 
на половин работен ден на длъжност „архиво-
пазител” в книгохранилището на национална-
та ни светиня. С постъпването ми в тази зона 
изживях „шок”, който определи съдбата ми да 
стана библиотекар и да обичам библиотеките 
и хората, посветили себе си на тази благород-
на мисия, по-често непозната за обществото. 
Влизайки в книгохранилището на библиотека-
та, попаднах в океана на човешката мъдрост 
и идеи, които ме обграждаха безбрежно. От 
този момент разбрах, че съм намерил своето 
поприще. В библиотеката работеха изключи-
телни ерудирани и духовно пречистени хора. 
Една част от тях бяха преминали през бурите 
на унижението и страданието на интелигент-
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ния човек след политическите събития през 
40-те и 50-те години. Така и до ден днешен. 
Особено ползотворен за мен бе периода на 
моето пребиваване в Университетската биб-
лиотека – 17 години. За някого може да звучи 
неестествено, но никога не съм си помислял да 
се откъсвам от избраната професия, въпреки 
примамливи предложения. Връщайки се към 
въпроса за победите и пораженията, за успе-
хите и за непостигнатото, ще споделя след-
ното. Те съпътстват всеки един от нас. Важ-
ното е как гледаш на тях. Моите победи (ако 
мога да ги вместя в този контекст) са, че имах 
добри преподаватели в Университета, които 
ме научиха да мисля освободено, да защита-
вам гражданска позиция, да се старая да бъда 
етичен и да уважавам хората и техните бол-
ки, да не спирам на едно място. Имах и имам 
добри приятели, за съжаление някои от тях 
си отидоха. Удовлетворен съм, че попаднах в 
катедра „Библиотекознание, научна информа-
ция и културна политика” и мога да работя и 
да се уча от колеги, които притежават бла-
городство, висок академизъм и много натруп-
вания, издигнати са над дребнавите нещица. 
Имах късмет да участвам в различни комисии, 
фондации и съвети с хора с висок професио-
нализъм. Опознах мои колеги от редица други 
страни, които ни ценят високо и разбрах, че 
ние, българите, не бива да имаме принизено 
самочувствие. Защото в сложни ситуации ние 
сме много прагматични и креативни. Спортът 
ми даде сила на характера. Научи ме, че бит-
ките се губят от онези, които не вярват в себе 
си. Научи ме да работя в общност: дори и да 
губиш в даден момент, трябва да цениш хо-
рата, с които си в „лодката”. Започнах да из-
повядвам философията, че по-добре е да се 
опитваш да запазваш мира и да преговаряш, 
отколкото да тръгваш на война: победители-
те също дават скъпи жертви. Когато обаче си 
убеден в правотата на едно дело, не бива да 
те възпират никакви бариери. Що се отнася 
до пораженията и загубите – имал съм, и то 
не малко. Това е нормално. Те ни дават опит и 
ни помагат да преодоляваме препятствия, да 
огледаме и нашите кривици. Винаги обаче съм 
се възмущавал и не мога да прощавам преда-
телството, лицемерието и скодоумието, особе-
но от хора, на които съм вярвал. (За съжале-
ние, това се е превърнало в професия за една 
категория от тях в тези географски ширини.)

Дали съм постигнал много и какво ми даде 
професията? Ще свържа двете тези. Професи-

ята ме направи по-отговорен. Даде ми лосто-
вете да имам самочувствие на знаещ човек. 
Научи ме, че знанието и информацията са сред 
най-ценните ресурси на всеки един предста-
вител на хомо сапиенс и на обществото като 
цяло. С годините разбрах колко е важна соли-
дарността между колегите и работата в мре-
жа, когато се управляват хора и институции. 
Ще споделя и още нещо, което може да проз-
вучи като упрек. В дейността ми на участник 
в различни формати в управленски йерархии 
оцених организираността, която имаме биб-
лиотечните специалисти, потенциала, който 
ни осигурява работата ни на информационни 
специалисти, начина да мислим в система, от-
говорностите, които поемаме, без да се стра-
хуваме от тях. Струва ми се, че всичко това е 
част от нашата мисия да бъдем полезни. Това, 
което не ми е харесвало в нашата професия, 
е прекалената скромност, от която страдаме 
и която незаслужено ни поставя в ъгъла. Ето 
защо приемам като заслуга за професията и 
за библиотечната колегия избора ми за зам.-
декан и за декан в продължение на 12 години 
на най-големия и най-престижен факултет в 
нашата страна, със своите около 3600 студен-
ти и 220 преподаватели и служители – Фило-
софския факултет.

Как виждаш библиотечната професия 
в ХХІ век? Какво в нея се променя в нови-
те условия?

Ще избягам от конкретиката. Понякога съм 
си задавал въпроса, не съм ли прекалено наи-
вен да вярвам, че при новите технологии, про-
мяната на комуникациите и при нагласите на 
идващата генерация към електронната инфор-
мация има сериозно бъдеще за нашата профе-
сия. Не подвеждаме ли нашите студенти, за 
да си запазим още някоя година перспектива? 
Колебанията са присъщи на онези, които се 
опитват да надникнат в бъдещето. Често пъти 
те правят мислещия човек тъжен. Считам, че 
в момента ние сме във време разделно. От нас 
като колегия зависи как ще определим днев-
ния ред. Ако не сме настойчиви, ако заема-
ме изчаквателни позиции, ако не сме доста-
тъчно активни и иновативни, професията ни 
ще линее, други ще отнемат части от нашето 
пространство и дейност. Не съм чул някой от-
говорен политик или нормален човек да каже 
лоша дума за библиотекарите и библиотеките. 
Това не ме успокоява! Считам, че пасивното 
отношение и поведение води до негативи и до 
забвение! Предпочитам да сме във фокуса на 
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събитията и под прожекторите – на сцената. 
За това трябва да имаме и да трупаме нови и 
нови знания. Да променяме отношението към 
библиотеките. Да лобираме. Да присъстваме 
активно в живота на хората и на организаци-
ите. Да предлагаме нови модели и услуги в 
работата на библиотеките. Особено ще трябва 
да разчитаме на социалния контекст и про-
грами, на това, че библиотеките предлагат 
безплатно обслужване на сериозни групи от 
населението на: младите; хората с ограни-
чени финансови възможности; малцинствени 
групи; безработни; студенти; възрастни хора; 
интелектуалци и др. За общества като нашето 
те са преобладаващи. Част от тях ще форми-
рат един ден новия обществен договор, защо-
то животът е като монетата, тя се обръща и 
тези, които днес са били „тура”, утре стават 
„ези”. Живеем във време, когато знанието се 
декларира като ценност, то е в дневния ред на 
силните държави, в програмите на Европей-
ския съюз като „Европа 2020” и др. Надявам 
се, че няма да бъдем управлявани вечно от 
неуки и корумпирани политици, от мутри. На-
дявам се, че постепенно отпадъчни субкулту-
ри като чалгата ще отстъпят място на добрите 
образци. Надявам се да има ренесанс и нова 
модерност на професии като нашата. Опи-
тът в други държави сочи, че библиотекарите 
държат част от бъдещето в свои ръце. За него 
обаче ще трябва да се борим заедно с онези, 
на които служим. Този пример го имаме днес 
в онези населени места и институции, в които 
библиотекарите си вършат добре, всеотдай-
но и отговорно своите задължения. Те не са 
малко. Те са генератори на идеи и нека да не 
прозвучи претенциозно – духовни обедините-
ли и проводници към знанието. Дълбок поклон 
за техните усилия!

Какви са приоритетите в реформира-
нето на библиотечния сектор, които ти оп-
ределяш? През 1999 г. си ръководител и 
съавтор на проекта „Шанс на българските 
библиотеки за 21 век”. Какъв е шансът на 
българските библиотеки днес?

Това е болният ми въпрос – защо? Бълга-
рия е малка страна. Тя наистина може да бъде 
много по-различна днес, с по-малко пробле-
ми, с по-добра инфраструктура, с по-добри 
институции в различните области. Така стои 
въпросът и с библиотечния ни сектор. Какво 
ни пречи да бъде така? Трудно е да се даде 
еднозначен отговор. Лично за мен част от при-
чините са крият в липсата на последовател-

ност при реализацията на идеите. Ние все за-
почваме отначало – до следващото начало. Не 
стъпваме на традициите, не уважаваме доста-
тъчно постигнатото и всичко започва от „нас”. 
На следващо място – липсата на стратегическо 
мислене от хората, които имат отговорност за 
прокарване и задвижване на политиките. На 
трето място – отсъствието на капацитет на 
хората в министерствата, които отговарят за 
развитието на библиотеките. Винаги съм твър-
дял, че парите са важни, но по-важно е нали-
чието на ясна посока, която да дава проекции 
накъде да се развиват те. Тогава и финансо-
вите потоци се концентрират, координират, 
управляват се и се разходват ефективно. Така 
се случи с почти всички опити от страна на на-
шата гилдия да инициира и провежда после-
дователна стратегия за развитие на сектора. 
Ако се проследи хронологията на значимите 
проекти, те имат сходна съдба. Сякаш имаме 
две държави – на чиновниците и политиците и 
на професионалистите и на гражданите. Пър-
вите често пречат, вторите искат да съзиждат. 
Под този знаменател минаха идеите и решени-
ята за „Изграждане и развитие на национална 
автоматизирана библиотечно-информационна 
мрежа (НАБИМ)” (1993), „Националната про-
грама за опазване на библиотечните фондове” 
(1997), „Шанс за българските библиотеки за 
21 век”, проектите за библиотечно законода-
телство (1997, 2006) и др. Явно този феномен 
има своите народопсихологични измерения, 
част от които са свързани с амнезия по отно-
шение на паметта на страната. Той не е от по-
следните 20 г. Колкото и да ми е неприятно си 
спомням за „изгонените книги” от Народната 
библиотека, изнесени в неподходящи сгради 
по околни села. Въпреки че далновидните ар-
хитекти са заложили достатъчно пространство 
за развитие на хранилищата на библиотека-
та. Думите на тогавашния кмет на София бяха 
(цитирам по памет) „Искате да ми отрежете 
главата ли, ако направя разширението.…” На-
около живееха велможите от ЦК на БКП и По-
литбюро. Във времето на демокрацията отново 
няма средства за хранилища за библиотеките, 
има обаче средства за най-модерното храни-
лище за документите на бившата Държавна 
сигурност – това е приоритет. Спомням си и 
за срамния факт през 90-те години – бяхме 
насочени да търсим места за книгите в непри-
годен овчарник, в Брезнишко или в полура-
зрушен склад за въглища в с. Голямо Малово, 
или за наводнените книги около 300 000 тома. 
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Тук на помощ ми идва онази поучителна исто-
рия за голобрадия даскал през Възраждането, 
който се цанил да учи децата на село. Полу-
чил „мъдрия и поучителен” отговор от кмета: 
„Даскалче, ние 50 гроша даваме на чобанина 
да ни пасе овцете, ти искаш толкова много, за 
да ни учиш децата.” Иначе всички уважаваме 
културните ни достояния… хвалим се с тях по 
празници или пред чужденците. Лицемерие! 
Последният пример е със Закона за общест-
вените библиотеки, изцяло разработен от екс-
пертите на ББИА. На два пъти за последните 
три години народните ни избраници и ръко-
водни фигури от Министерството на културата 
изслушват представителите на библиотеките 
и обещават, обещават, обещават…, че в най-
скоро време ще приемат поднормативните до-
кументи, които трябваше да бъдат приети още 
през 2009 г. Същото се случи в навечерието 
на празника на българската писменост през 
настоящата година (16 май 2012 г.). Директно 
заявих в очите на представителите на Комиси-
ята по култура, гражданско общество и медии 
– „Омръзна ни от лъжи. Уважавам институции-
те, но как да вярваш в тях?”

Ще подчертая категорично. Всичко поло-
жително, което се случи в последните около 
20 години в библиотеките, стана благодарение 
на апостолския дух и непрекъснатия натиск от 
страна на професионалната гилдия. Стана и 
благодарение на наши партньори от чужбина, 
които ни повярваха, за разлика от българския 
политически елит и невежата администрация, 
които премятат думи и празни страници като 
„табула раза”. Иска ми се да затворим тези 
страници и през следващите години да не е 
така… Не искам шансът на библиотеките да 
бъде в оцеляването, в епизодични хрумвания 
или от случайни жестове, направени под на-
тиск. Хората в тази страна не го заслужават, 
особено младите. Иначе „Терминал 2” ги очак-
ва, а пустинята на неграмотността и пошлост-
та се разширява без живителни оазиси като 
библиотеките. Това не вещае добри съдбини. 

Като експерт в областта на библиотеч-
ното образование, според теб, какво е по-
стигнато и какво трябва да се промени, за 
да бъдат адекватни и съпоставими нуж-
дите на практиката с академичните про-
грами?

Тук се случиха добри неща. Винаги сме 
имали добри преподаватели в областта на биб-
лиотечното образование и наука, съпоставими 
с най-добрите експерти в професията. Казвам 

го с чувство на огромно удовлетворение и въз-
хищение. В един отворен свят наши студенти 
работят с много дух в български библиотеки 
и в едни от най-престижните информационни 
центрове в САЩ, Канада, Германия, Холандия, 
Корея, Сингапур, Англия и много други дър-
жави. Това е атестат за нивото и качеството 
на нашите образователни усилия и програми. 
Ще ми се повечето от завършващите да оста-
ват и да намират работни места в нашите биб-
лиотеки. В страната ни се приеха стандартите 
на европейското образователно пространство. 
Ясно се откроиха степените – бакалавър, ма-
гистър и доктор. Независимо че познавам до-
бре учебните програми на висшите училища, 
в които се преподават библиотечно-информа-
ционни науки, ще се огранича до моя Универ-
ситет. Катедрата „Библиотекознание, научна 
информация и културна политика” направи 
качествен скок в своето развитие благода-
рение на доказани учени и преподаватели с 
висок академичен престиж като проф. Ани 
Гергова, доц. Татяна Янакиева, доц. Нина Шу-
манова, н.с. Мария Капитанова, проф. Оля Ха-
ризанова, проф. Красимира Даскалова, проф. 
Симеон Недков и др. Много е радостно, че има 
една чудесна генерация от следовници, наши-
те млади колеги асистенти. Те ще променят 
професията в обозримо бъдеще и се надяваме 
да се наложат като лидери сред колегията.

Положителен факт е, че нашите студенти 
ежегодно участват в различни международни 
прояви и обмен с колеги от Германия, САЩ, 
Холандия, Литва, Полша, Испания, Сърбия, 
Франция и др. По този начин те могат да си 
направят изводи за нивото на преподаване и 
за учебните си програми. Да имат преценка за 
формиране на своята кариера. Ние поощрява-
ме конкуренцията и не се страхуваме от нея. 
Знаем, че нашата професия се променя с дни 
и часове, студентите ни са много интелигент-
ни и имат високи очаквания. Това ни кара да 
живеем с динамиката на новите предизвика-
телства и да налагаме иновационни курсове и 
учебно съдържание. Търсим външни експер-
ти от страната и чужбина, които да предлагат 
авангардни практики. Въведохме възможнос-
ти за електронно обучение, експонираме на-
шите издания във виртуалното пространство. 
Няма националноотговорен проект без учас-
тие на колеги от катедрата. Колкото и да зву-
чи нескромно, успяваме да поддържаме добро 
ниво и качество на обучението и изследова-
телската дейност. Тревогата на моите колеги 
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и моята е, че с абсурдно ниското заплащане и 
с условията, с които разполагат българските 
библиотеки, трудно съумяват да привличат и 
задържат нашите възпитаници. Към тях гледат 
бизнесът и частните технологични компании и 
фирми. 

Как виждаш изпълнението на нацио-
налната програма за опазване на кни-
жовното културно наследство? Какъв е 
българският модел на национална диги-
тална библиотека?

Намирам този проект за много продукти-
вен и важен за българската културна памет. 
По няколко причини. На първо място, ще съх-
раним значителна част от нашето книжовно 
богатство, което не се радва на добро здра-
ве при условията, в които се пази. На след-
ващо място, то ще стане видимо и много по-
достъпно за българската общественост. Много 
е важно нашите образци да бъдат интеграл-
на част от световното културно наследство в 
Еуропеана, Световната дигитална библиотека 
и други подобни проекти. (Както е известно 
ние имаме задължение да дигитализираме и 
да дадем достъп до 267 000 документа до края 
на 2015 г. Досега сме цифровизирали около 
38 500 документа.) В глобалния свят предим-
ството на държави, каквато е нашата, но с бо-
гати културни пластове, е, че във виртуално-
то пространство няма малки и големи страни. 
Има сериозни политики или неглижиране на 
проблемите. Ако имаш повече информация в 
мрежата, ще бъдеш забелязан. Преди годи-
ни на най-високо ниво в Европа се проведе 
дискусия за опасността от американизация 
на електронното пространство и на медиите. 
Единственото разумно предложение, което бе 
направено от политическия елит на Европей-
ския съюз, бе в духа „участвай активно в прос-
транството, рестрикциите не са лекарство”.

Има още един много съществен момент, 
свързан с важни стратегически причини и по-
следици за подкрепа на програмата за опаз-
ване на книжовното богатство. Преди години, 
по време на честване на годишнина на Народ-
ната библиотека, споделих следното, зад кое-
то заставам категорично и сега. Населението 
на нашата страна е разделено на две. Едната 
част живее в границите на България. Другата 
част по икономически или други съображения 
е извън нея. Нашата задача е да мислим за 
всички българи, независимо къде се намират. 
С този проект създаваме мост за нашите съна-

родници, за техните деца и семейства, които 
трябва да се стремим да не загубят връзка-
та с отечеството, с езика и националните ни 
достояния. Иска ми се да вярвам, че и тази 
инициатива в поредицата от благородни уси-
лия на нашата колегия няма да остане нераз-
брана и неподкрепена от властимащите. За да 
не звучи негативно интервюто и за да вдъхна 
надежда, се надявам този път държавността 
да победи!

Как виждаш мястото на професионал-
ната организация днес? Как може да се 
отговори на най-често задаваните въпро-
си: Защо да членувам в ББИА? Какво ми 
дава Асоциацията?

Сред най-важните неща, които се случиха 
в образователния сектор, трябва да се под-
чертае ролята на СБИР и на правоприемника 
в лицето на ББИА. Асоциацията, благодарение 
на активната си политика в това направление, 
се утвърди още повече сред библиотекарите. 
Нека да си спомним за курсовете за квалифи-
кации из цялата страна, за формирането на 
Центъра за продължаващо образование, за 
ролята на ББИА да заложи в Закона за об-
ществените библиотеки изисквания за задъл-
жително библиотечно образоване за работе-
щите в публичните библиотеки, за ролята ѝ за 
стартиране на работата на Фондация „Бил и 
Мелинда Гейтс” и за въвеждането на образо-
вателните модули в програмата, за издадени-
те учебни пособия, книги и ръководства. През 
цялото време на съществуването на профе-
сионалната ни асоциация съм гледал на нея 
като на място за налагане на професионални-
те стандарти по отношение на образованието 
и квалификацията на библиотечно-информа-
ционната ни общност. 

Разбира се, това е част от мисията на на-
шата професионална организация. Иска ми се 
да вляза в по-широката рамка, а именно – за 
нейното място. С определена гордост трябва 
да кажа, че ББИА извървя труден път и сега 
носи белезите на добрите образци на сходни 
като нея организации в страни с дългогодиш-
ни традиции. Това се случи само за около две 
декади. Днес нашата асоциация има сериозно 
присъствие и завоювано име в професионал-
ните среди. Притежава свой професионален 
печат, добър сайт. Особено развитие се по-
лучи с новото електронно списание, в което 
хората от страната пишат за онова, което се 
случва в тяхното населено място, в тяхната 
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организация. Има добра база, печели проек-
ти. В нея членуват над 1200 колеги от цялата 
страна, утвърдиха се добри регионални дру-
жества. ББИА е търсен партньор от институци-
ите. Нека да имаме повече самочувствие и да 
оценим дали друга неправителствена органи-
зация е успяла да вкара закони в Парламента, 
от които да бъдат приети два от тях – Законът 
за депозита и Законът за обществените биб-
лиотеки. За добрите резултати на ББИА мога 
да говоря дълго и с конкретни факти. Всичко 
това е ставало и става благодарение на уси-
лията и доброволческия труд на хората, които 
през годините повярваха в идеята и работят за 
доброто име на ББИА. С чувство на удовлетво-
рение мога да кажа, че с годините ние всич-
ки израствахме и помъдрявахме, участвайки 
в дейността на организацията. Надмогнахме 
много лични и институционални различия, 
ведомствения егоизъм, изчезва синдромът на 
„директорското участие навсякъде” и други 
нелицеприятни феномени. Разбрахме, че най-
важното е да бъдем заедно, за да успяваме. 
Все по-малко хора задават въпроса, какво ми 
дава лично на мен ББИА. Напълно естествено 
е тези уважавани колеги да търсят отговори 
на подобен въпрос. През годините за мен той 
се състои в следното. ББИА е изградена на 
демократичен принцип. Тя дава възможности 
за свободна координация на различни нива, 
за всевъзможни инициативи, за участие на 
колеги от различни по вид и принадлежност 
библиотеки в организирането и ползването 
на ресурсите на ББИА, за намиране на общи 
професионални интереси, за свободен обмен 
на мнения, за защита на интересите на биб-
лиотеките и прокарване на нужните политики, 
за развитие на международни контакти и др. 
Въпрос на добра воля на всеки един от нас е 
да намерим или да прокараме чрез ББИА свои-
те идеи, виждания и интереси, когато те са 
в съзвучие с нормите на професионалната ни 
колегия. Разбира се, че ББИА има проблеми и 
въпроси, към които трябва да се насочи вни-
манието, за да засилва своето влияние. 

Използвам случая да поздравя всички 
председатели и членове на управителни-
те органи на асоциацията, на регионал-
ните дружества и на всички, които пре-
гърнаха през годините идеите на нашата 
професионална организация за тяхната 
сърцата дейност в полза на библиотеките 
и на обществото, което очаква от нас ка-

чествени услуги и информация.
Какво ти даде на теб библиотечната 

асоциация?
От дейността ми в Асоциацията имам едни 

от най-хубавите изживявания, моменти и спо-
мени в моя професионален живот. Тук оцених 
възможността да се срещаш и да говориш с 
изключително интелигентни, загрижени, до-
бронамерени и с висок морал хора, професио-
налисти, отдадени на каузата си. Имах щасти-
ето да посетя много населени места, да видя 
и оценя усилията на нашите колеги. Да усе-
тя отношението на признателност на хората 
от селищата към тези стожери, които крепят 
духа, явяват се опори на локалните общности. 
Да разбера, че София не е България, а именно 
в тези градчета и села са живи традициите и 
вярата. Никога няма да забравя годините, ко-
гато бях избран за зам.-председател на СБИР 
в екипа на Мария Капитанова, а по-късно и 
председател. Тогава бях изключително щаст-
лив, виждах, че от нас зависят много неща, ако 
имаш воля да ги направиш. Радвахме се като 
деца, когото успявахме, а бяха трудни години. 
Опитваха се да ни удрят, да ни заплашват, да 
ни разделят, не позволихме, горди сме с това. 
Чувствах удовлетворение от доверието на хо-
рата, това ме караше да не спирам и да се 
борим заедно с колегите за нашата професия. 
Тази вяра ме крепи и до днес. Наскоро се са-
моопределих като щастлив човек, сбъднал го-
ляма част от своите мечти. Неслучайно моите 
познати и семейството ми знаят и се шегуват, 
че най-добре се чувствам при моите „любими 
библиотекарки” или „моите приятелки”. Все 
се надявам мъжете библиотекари да стават 
повече в нашите библиотеки, за да не бъда 
„вечният заподозрян”. Надявам се, че след 
60-годишнината ми важат смекчаващи вината 
обстоятелства.  

Ако трябва да отправиш послание с 
едно изречение към твоите колеги и при-
ятели, какво може да бъде то?

Да правим всичко с любов и разум – 
иначе животът ни ще бъде много скучен!

4.06.2012 г. 

Интервюто взе: Ели Попова / epopova@lib.bg
ИБ на ББИА

Ключови думи: Александър Димчев, 
ББИА, библиотечна професия, биографии, на-
ционална библиотечна политика, юбилеи
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Проф. д-р Радка Колева е уникален слу-
чай в библиотечното дело на България. От 
1967 до 2012 г. в продължение на 45 години 
има едно-единствено работно място – На-
родната библиотека „Иван Вазов” в Плов-
див. Започнала през 1967 г. в отдел „Об-
служване на читателите”, след три години 
оглавява Справочно-библиографския отдел, 
след това става заместник-директор, а през 
последните 24 години е неин успешен и 
несменяем директор. Тя е първата и един-
ствена досега в историята на Пловдивска-
та библиотека жена – титулярен директор, 
която успешно съчетава ролите на моде-
рен управленец, задълбочен изследовател, 
обичан преподавател и виден общественик. 
Персоналната ѝ библиография съдържа над 
120 публикации, сред които няколко книги, 
десетки статии и студии, рецензии, интер-
вюта и др. За изключителната ѝ духовна и 
обществена дейност тя е наградена с орден 
„Кирил и Методий” I степен (1985), изби-
рана е за общински съветник два мандата, 
за „Будител на годината” (2002), почетен 
гражданин е на гр. Пловдив (2003), носи-
тел е на „Почетен знак на община Пловдив” 
(2003).

Проф. Колева, как станахте студентка 
в Държавния библиотекарски институт? 
Целенасочено или случайно? Какво Ви 
мотивира, за да следвате в него?

Библиотечната професия не беше моята 
детска мечта. Макар че като малка както пове-
чето деца се занимавах с подреждането и опи-
санието на книгите по автори „каталогизирах 
ги”, макар да бяха малко на брой в дома ни. 
Раздавах ги на децата, като правех и читател-
ска карта на всеки. Нужда от читателска карта 
нямаше, защото читателите ми бяха 5–6 души, 
мои приятели. За съжаление, по-късно, когато 
имах богата лична библиотека, изчезнаха мно-
го книги, които давах пак на приятели, но те 
„забравяха” да ги върнат. Ето как се раждаха 
частните библиотеки, които, разбира се, бяха 
безплатни. По-късно, когато станах ученичка 
и се научих да чета, станах редовен читател 

на училищната и 
читалищната биб-
лиотека, но всичко 
това не предвеща-
ваше, че животът 
ми изцяло ще бъде 
посветен на книга-
та и библиотеката. 
Така че изборът на 
Библиотекарския 
институт стана 
малко случайно. 
Моята съученичка 
(впоследствие ко-
лега) Росица Боя-

джиева ме запали за идеята да кандидатствам 
в института, и то защото се изучават много ли-
тератури – българска, руска, западна, детска. 
А аз имах афинитет към литературата, изку-
ствата, културата, т.е. към хуманитарните на-
уки.

Какви спомени сте запазили от поко-
лението преподаватели, които срещнахте 
в ДБИ?

Запазила съм спомени за всичките си пре-
подаватели. Не че всички изучавани дисципли-
ни ми бяха любими, но преподавателите висо-
ко ценях, уважавах, а на любимите ми искрено 
се възхищавах. Не бих могла всички да спо-
мена, но не мога да не отбележа по българска 
литература проф. Куйо Куев; Минко Николов 
(бях тайно влюбена в този красив и духовно 
извисен литературовед); емоционалната Елка 
Константинова, с която и досега общувам; 
Стефана Иванова по руска литература; Сте-
фан Иванов по детска; проф. Стефан Станчев 
по немска литература. Може ли да се забрави 
Карл Сабитаев (по политикономия) с чудесното 
му чувство за хумор, който след всеки изпит 
ни водеше на сладкарница, това беше час за 
вицове, той беше неизчерпаем. А мосю Колев 
– по френски език – елегантен, интелигентен, 
кавалер. Преподавателите ни по специалните 
предмети бяха сред най-изявените специали-
сти в българското библиотекознание и библи-

„Библиотечната професия  
не беше моята детска мечта”
(Проф. Радка Колева по повод на юбилея си)
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ография – Борис Десев, Христо Тренков, Дора 
Кършовска (тя ни беше като приятелка), Дора 
Ганчева, Василка Младенова.

Най-трайната ми и дългогодишна връзка с 
института е с директорката Тодора Топалова. 
Не защото тя ме изпрати в Санкт Петербург 
да продължа образованието си там. И за това, 
разбира се, но и за това, че след завръщането 
ми тя продължи да се интересува и да ме на-
пътства в професионалното ми утвърждаване 
и израстване. Тя ме канеше за зам.-директор 
на института, а по-късно и за преподавател. 
Благодарих за доверието и високата оценка, 
но не можех да напусна моята библиотека. От-
казът ми не се отрази на нашите отношения. 
Напротив, до края на земните ѝ дни си оста-
нахме с уважението на ученика към учителя, 
но и приятели.

Кои бяха големите личности сред пре-
подавателите Ви в Института по културата 
в Ленинград?

Директорката Тодора Топалова и цялото 
ръководство на института определиха мен и 
Живка Иванова от Велико Търново да продъл-
жим образованието си в Русия – тогава Ленин-
град. Градът ме порази, направо обсеби. Че е 
красив, изключително красив и впечатляващ, 
това е ясно, знае се от всеки, който е бил там. 
Но може ли някой да го опише? Не, той трябва 
да се види, а още повече – да се поживее там. 
Както ние – две години. Какво ни даде Санкт 
Петербург за духовното ни израстване, може 
да се говори и пише много – за река Нева, 
за „Летний сад” и „Марсовое поле”, до които 
се намира нашия институт, за пътуванията ни 
до Пушкино, Петродворец, Павловск, Ломоно-
сово. Включихме се в курсове по история на 
изкуствата в Ермитажа и Руския музей, посе-
щавахме прекрасните балетни постановки в 
Кировския театър за опера и балет, слушахме 
големите диригенти и изпълнители Ростро-
пович, Ойстрах, Коган и Рихтер, нашия Иван 
Вульпе и певицата Райна Кабаиванска, бале-
рината Красимира Колдамова, когато идваха 
на гастроли. Нямаше постановка в театъра на 
Товстоногов, която да не сме гледали – та там 
играеха Смоктуновски, Добринина, Юрски.

Учебните програми бяха много натоваре-
ни. Трябваше да държим и приравнителни из-
пити. Наред с културната програма трябваше 
още по-успешно да върви учебната, защото, 
изпращайки ни, Топалова поръча: „Не забра-
вяйте, че там трябва достойно да представите 
не само себе си, но и българската младеж”. 

Заръката беше изпълнена. Завършихме Ин-
ститута „с отличием”.

Макар че оттогава са минали 45 години, 
спомените са все още живи – за нашите пре-
подаватели, за състудентите ни, все прекрас-
ни хора, които искрено обичаха нас и Бъл-
гария. В Института ние получихме знания от 
водещи руски специалисти – библиотековеди, 
библиографи, краеведи,литератори – М. П. 
Бронщейн, А. В. Мамонтов, М. А. Брискман, М. 
К. Архипова, Б. Б. Банк, С. А. Рейсер, В. Ф. Са-
харов, Б. Л. Раскин, Н. Чагина и др. Особено 
топли чувства и уважение изпитвам към Ми-
хайлина Петрова Бронщейн, която беше ръ-
ководител на дипломната ми работа, на която 
по нейна покана гостувах в Ленинград и след 
завършването на Института.

А моите колеги и приятелки Тамара и Ла-
риса ми бяха на гости в Пловдив по време на 
Световния младежки фестивал, състоял се в 
България през 1968 г.

В Ленинград се роди и затвърди голямото 
ми приятелство с Живка Иванова, което про-
дължава и днес. Макар че живеем в два далеч-
ни града – тя в Русе, аз в Пловдив, контактите 
ни са редовни, още повече, че се сродихме, 
станах ѝ кума при брака ѝ с Иван Марков. Тях-
ната любов издържа на двегодишната раздя-
ла. Любовните писма на Иван до Живка, които 
четяхме на глас, са образец на епистоларна 
любовна поезия. Впоследствие осъществихме 
и семейни приятелски отношения.

След завръщането си от Ленинград 
(днес Санкт Петербург) постъпвате на 
работа в НБ „Иван Вазов”. Шанс ли беше 
това за Вас и какво получихте и дадохте 
на Библиотеката? Какви бяха първите Ви 
стъпки в професията?

Когато се обърна назад и се помъча да оце-
ня професионалните си успехи, мога да кажа, 
че постъпването ми на работа в НБ „Иван Ва-
зов” е било добър шанс. Но едва ли съм го 
осъзнавала тогава. Аз постъпих на работа на 
2 октомври 1967 г. Предварително имах сре-
ща с директора Стоян Инджев. Той ме позна-
ваше, познаваше и родителите ми. Нямах ни-
какви проблеми да започна работа, след като 
имах вече и едно много добро образование. 
Имах и самочувствието на млад човек, готов 
за реализация. Но какво беше моето голямо 
учудване, когато той ми заяви, че ме назна-
чава в Отдела за обслужване на читателите, 
да раздавам книги. Надявах се на нещо друго, 
очаквах, исках да работя в Справочно-биб-
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лиографския отдел. Не мога да си представя 
как съм го погледнала, за да ми се сопне: „Ти 
какво искаш? Персийски килим ли да ти по-
стелем…” Благодарна съм му, че започнах от 
по-ниско стъпало, за да мога по-късно вече, 
придобила практически опит, опознала фонда 
и читателите, да започна и любимата си биб-
лиографска дейност. Този принцип стана ръ-
ководен в работата ми като директор.

И още нещо, което ме попари. Бях млада, 
висока, с дълга пусната права коса, с мини-
жуп и красиво оформен маникюр. Директорът 
Инджев присви очи и спокойно, дори учтиво 
нареди: „Започваш работа, но косата върза-
на отзад, да не се разпилява. Рокличката да 
ти стане по-длъжка, а начервосаните си нокти 
добре да изрежеш, чу ли?” С туй-онуй се съо-
бразих, но не докрай… Младост…

Какво получих от библиотеката? Всичко, 
което ми беше необходимо след отличната 
теоретична подготовка, за да придобия не-
обходимия ми практически опит. Дадоха ми 
го чудесните специалисти, с които работих – 
Атанас Мосенгов, Славка Ломева, Въла Дека-
ло, Добрина Чолакова, Олга Белякова, Сийка 
Георгиева и много, много други.

А какво съм дала на библиотеката? – това 
го казаха моите колеги на юбилейните тър-
жества по случай 60-ия и 65-ия ми рожден 
ден. Част от тях са публикувани в юбилейния 
сборник „Професия, поприще, призвание”. За 
моя принос към просперитета на библиотека-
та може да се съди и от многото мои награди 
– орден „Кирил и Методий” I степен, почетен 
гражданин на Пловдив, общински съветник 
два мандата; званието „Следовник на будите-
лите” и много други.

Гордея се с написването (съвместно с ко-
легата Емил Стоицов) на историята на моята 
библиотека.

С кои нейни директори общувахте най-
дълго и с какво ги запомнихте?

Както споменах, работа започнах при Сто-
ян Инджев – човек по образование и практи-
чески опит далече от библиотеките, но това 
не му попречи да се утвърди в библиотечните 
среди като един от най-успешните и дългого-
дишни ръководители.

Искам да посоча и заслугите му за утвър-
ждаването на Пловдивската библиотека сред 
водещите институции както в Пловдив, така и 
в страната.

Той създаде краеведското обединение и 
започна издаването на краеведските годиш-

ници „Пловдивски окръг”. Организира работ-
на група за изработването на многотомното 
краеведско издание „Пловдивски окръг 1944–
1964 г.”. Поднови издаването на Годишника 
на библиотеката. Организира и ръководи из-
граждането на новата сграда на библиотека-
та. За съжаление, не можа да влезе в нея като 
директор, хвърлил толкова сили за осъщест-
вяването на този проект. За първи път Инджев 
извоюва бройки в щата за научни сътрудници. 
И първите научни сътрудници са Атанас Мо-
сенгов и Славка Ломева. Инджев осъществи 
моята мечта – да работя, а впоследствие да 
ръководя Справочно-библиографския отдел. 
Сам високо дисциплиниран, наложи необхо-
димата дисциплина на целия колектив.

Атанас Мосенгов стана директор след Ин-
джев, но за кратко, след което премина на ра-
бота в Градския съвет за култура. Под неговото 
ръководство стана пренасянето и организира-
нето на библиотечния фонд в новата сграда. 
За директор на библиотеката от 1976 г. бе на-
значен Йохан Лаутлиев – дългогодишен завеж-
дащ отдел и заместник главен редактор на в. 
„Отечествен глас”. Опитът му на общественик 
и журналист, богатата му ерудиция, познани-
ята му в областта на културата и изкуствата 
му позволиха да разгърне нови дейности, свър-
зани с Националната програма за естетическо 
възпитание на трудещите се и младежта. В ра-
ботата на библиотеката привлече творческата 
интелигенция на Пловдив – художници, писа-
тели, композитори, музиканти, артисти, журна-
листи. Постави началото на първия в страната 
единен Детско-юношески отдел. Организира 
и откри за читателите „Изкуствотека”. Освен 
книги тук се раздаваха за домашно ползване 
грамофонни плочи, картини, диафилми, албу-
ми, провеждаха се срещи на читателите с хора 
на изкуствата, образователни лектории, започ-
наха да функционират клубовете „Симфония” 
и „Опера”, кинолектории. Издаде информа-
ционния указател „Литературни вести”. Започ-
на работата по автоматизация на библиотечно-
библиографските процеси. Създаде и нов фонд 
от проекти и макети на монументална живопис, 
реализирани в Пловдив. Изгради собствената 
ни филмотека с повече от 580 игрални филми 
по художествени произведения. Започна из-
граждането на „Музей на пловдивската литера-
тура” към библиотеката. Организира и проведе 
100-годишния ѝ юбилей.

Като директор на библиотеката Йохан Ла-
утлиев получи високото звание „Заслужил де-
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ятел на културата”.
С тези трима директори аз работих непо-

средствено, но има един дълъг списък от име-
на на директори, ръководители и библиотека-
ри, чиято дейност аз задълбочено проучвах, 
анализирах с цел да продължа позитивния 
опит и традиции, установени през годините от 
Александър Башмаков – първия директор на 
Пловдивската библиотека, организирал я по 
европейски модел; от големия учен-археолог, 
30 години директор Борис Дякович; от Илия 
Йовчев, Стоян Аргиров, Лука Касъров – съста-
вил и издал първия енциклопедичен речник, 
Николай Райнов, Иван Радославов, Вичо Ива-
нов, Димитър Цончев, Русин Филипов, Маньо 
Стоянов и др.

Кои са личностите, които изиграха ре-
шаваща роля в живота Ви, и за които си 
спомняте с благодарност и днес?

Разбира се, по холивудски маниер най-го-
ляма роля в живота ми са изиграли родители-
те ми, за тях е и моята благодарност. На тях 
дължа положителните си личностни качества 
– трудолюбие, честност, ученолюбие, уваже-
ние. Съпругът ми – актьорът Марио Маринов, 
се гордееше с мене, осигуряваше ми спокой-
ствие и време, беше съпричастен към работа-
та ми. Но когато говорим за благодарност към 
личностите, изиграли решаваща роля в про-
фесионалната ми биография, това са Тодора 
Топалова, Анелия Вълчева, Кремена Зотова, 
Христо Хаджихристов, директорите на биб-
лиотеката и споменатите колеги, преподава-
телите от Библиотекарския и Ленинградския 
институт.

Как съчетавахте ролите на директор, 
изследовател и преподавател?

Аз поех библиотеката с вече изграден ав-
торитет, като уважаван културен институт с 
богата история, която познавах, с познания по 
отношение на нашия и чуждестранния библи-
отечен опит. Аз имах концепция за развитието 
ѝ през всичките години. Имах подготвени спе-
циалисти и ръководители на отдели, сектори 
и технически служби. Получавах администра-
тивна подкрепа от общинското ръководство, 
независимо от политическите промени. 

Голяма част от изследователската рабо-
та съм извършвала в извънработно време, 
през годишните отпуски и в почивните дни. 
И в научните, и научно-практическите си из-
следвания съм работила в екип. Обичам пре-
подавателската работа. Преподавах новите 
дисциплини „Библиотечен маркетинг” и „Биб-

лиотечен мениджмънт”. Наред с теоретични-
те постановки съм се старала да предавам 
на студентите и богатия практически опит на 
библиотеките.

Личният ми опит показа, че и трите роли, 
когато са правилно разчетени и „изиграни”, не 
само че не си пречат, а и се допълват и обо-
гатяват. 

Кои човешки качества цените най-мно-
го и кои не приемате?

За съжаление, с промените в обществения 
ни живот се промениха значението и оценката 
на човешките качества. Изконните – добро-
та, честност, работливост, морал, скромност 
и др., днес минават в друга „графа”. Но аз 
продължавам да ги ценя и за мене са основен 
критерий за отношението ми към хората.

Има ли нещо, което не успяхте да свър-
шите в професионален план?

Останаха ми ненаписани страници за някои 
важни пловдивски теми. Със Стоицов не сме 
довършили обработката и издаването на биб-
лиотечния архив.

Не можах да реализирам последния етап от 
автоматизацията на библиотечните процеси – 
обслужването, за да видя Народна библиотека 
„Иван Вазов” като един съвременен модел на 
автоматизирана библиотека. Но аз съм сигур-
на, че това ще стане в близко време.

С какво смятате да се занимавате в бъ-
деще?

С тези недовършени задачи смятам да се 
занимавам в бъдеще. Да съм жива и здрава!

Как според Вас ще се развива в бъде-
ще съперничеството между традиционна-
та и електронната книга? Ще оцелеят ли 
библиотеките?

Рей Бредбъри е отправил твърде сериоз-
но предупреждение в своята антиутопия „451 
градуса по Фаренхайт”. Но иначе споровете от 
типа „книжката” или „мишката” ми се струват 
безсмислени… Виждам нещата еднозначно: 
без четенето няма шансове пред човека и 
човечеството. Аз съм за това: цялата земя да 
е остров от книги за хората. Така ще граничим 
с Вселената на духа.

Интервюто взе:  
Мария Младенова / mladenovamaria@abv.bg 

УниБИТ

Ключови думи: библиотечна професия, би-
ографии, Народна библиотека „Иван Вазов” – 
Пловдив, Радка Колева, юбилеи

Юбилеи
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Кристиана Димчева / dimcheva@libvar.bg
РБ „Пенчо Славейков” – Варна

На 30 май 2012 г., преди премиерата на 
новата книга „Пътят на сълзите”, издадена на 
български език от ИК „Хермес”, Хорхе Букай 
посети Варненската регионална библиотека. 

„Това гостуване е първото, с което иска-
ме да подкрепим библиотеките. Хорхе Букай 
е дошъл в библиотеката при книгите си и ние 
ще добавим още към тях” – обяви издателят 
г-н Стою Вартоломеев. 

Как авторът разбира библиотеката като 
„дома на книгите”, се усети още при първите 
стъпки на Хорхе Букай във Варненската биб-
лиотека, от топлотата и непринудеността, с 
която общува с библиотекари и читатели, от 
желанието му да види книгите си в тяхната ес-
тествена среда и да разговаря с хората, които 
работят за книгите.

Емилия Милкова – директор на библиотека-
та, представи историята ѝ и новите европей-
ски проекти, по които работи библиотеката, 
като акцентира върху идеи и инициативи, 
свързани с четенето и младите хора. Тя 
връчи на писателя специална читателска 
карта и юбилеен плакет на библиотеката. 

При срещата с библиотекарите Букай 
разказа вълнуващ спомен от детството си, 
определящ дълбокото признание, което 
самият той отдава на библиотеката като 
среда за израстването на хората:

„Библиотеката за мен винаги е била 
магическо място – вторият ми дом. У дома 
всички обичахме книгите. Татко казваше, 
че няма пари за нови играчки и дрехи, 
няма пари за развлечения, но пари за кни-
ги винаги има... 

За всеки рожден ден, като знаехме, че 
няма да ни купят играчки, отивахме в книжар-
ницата и търсехме сред най-скъпите и краси-
ви книжки, защото знаехме, че ако помолим 
баща ни, той ще я купи. Веднъж, на един мой 
рожден ден, когато навършвах 11 години, аз 
бях видял една книга за животни (а аз обо-
жавах такива книги). Беше със снимки на жи-
вотни, с огромни снимки, много дебела книга. 
Отидох при баща ми и му казах какво съм ви-

дял. За първи път моят баща ми каза, че не 
може да купи тази книга, че е много скъпа, че 
не може да си позволи. Аз все пак разбрах и 
казах: „Добре, няма значение...”.

На следващата неделя, сутринта, той ме 
повика: „Ставай, отиваме по работа заедно, 
това е изненада.” И отидохме в библиотека-
та..., една огромна библиотека. Баща ми помо-
ли библиотекарката да донесе същата книга 
и в продължение на три часа я разглеждахме 
заедно. Той ми каза: „Не мога да ти купя тази 
книга, но има библиотека, където можеш да я 
прочетеш.”

И аз разбрах – и малката библиотека, която 
е до моя дом, е продължение, още една стая 
от него, където мога да отида и да прочета 
някоя книга.

За мен е чест да бъда сред вас, вие сте хо-
рата, които се грижите за тази стая в дома ми. 
Всички библиотеки по света са „стая от 
дома ми”. Дори онези, в които никога не 
съм влизал. Но всъщност те са стаи и от 
домовете на много други хора.” 

За читателите на библиотеката авторът 
дари и подписа книгите си, издадени на бъл-
гарски език.

Хорхе Букай благодари на библиотекарите 
за мисията, която имат, и остави посланието 
„Чети! Бъдещето ти зависи от това!”

Клип с разказа на Букай може да видите 
на уебстраницата на библиотеката.

Ключови думи: Регионална библиотека 
„Пенчо Славейков” – Варна, Хорхе Букай

Хорхе Букай стана читател 
на Регионална библиотека 
„Пенчо Славейков” – Варна

Отзиви

http://www.libvar.bg/culture/2012/may-2012/bucay-lib.html

