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Актуално

Библиотеките, националната
библиография и мрежовите
ресурси – предизвикателства,
проблеми, практики
Антоанета Тотоманова
a.totomanova@nationallibrary.bg
Радослава Стефанова
issn@nationallibrary.bg | НБКМ
В статията са представени някои от подходите, избрани от библиотеките и националните библиографски агенции в света, свързани с
уебархивирането. Разгледани са и практиките
за събиране, съхранение и достъп до мрежови
ресурси, използвани в някои от най-значимите международни и национални инициативи за
уебархивиране. Методите и политиките за събиране, дългосрочно съхранение и осигуряване на достъп до електронни ресурси, използвани в отделни библиотеки, също са описани.
Частично са засегнати и проблемите, свързани с човешките и финансовите ресурси, които
се влагат, с избора и цените на програмните
и техническите средства, с устойчивостта на
процеса.
Значение и роля на интернет
За сравнително кратък период от време
световната мрежа се превърна в основна комуникационна среда, първостепенен източник
на информация и неразделна част от ежедневието на милиони хора по света. С развитието
на World Wide Web през 90-те години на миналия век обемът на съдържанието в мрежата е
нараснал неимоверно, довеждайки до наличието на огромно количество мрежова информация в световен мащаб. Значителен дял от тази
информация няма аналог на печатен или друг
физически носител и е създавана единствено
в електронна форма. Ако тя не бъде архивирана по някакъв начин, може би никога няма
да бъде налична и достъпна в бъдеще. В този
смисъл интернет мрежата е уникален източник
на информация в настоящия момент. Днес тя
играе съществена роля в научноизследователската дейност, тъй като се използва като
среда за разпространение на научни публика-

ции, учебни ресурси, информация за различни проекти, като средство за достъп до значими бази данни и архиви и като възможност
за свързване на учените от различни страни
чрез участие в онлайн дискусии и т.н. По този
начин WWW улеснява научната комуникация и
способства за научните изследвания. Достъпът
до мрежовите колекции е не само от интерес
за изследователите, историците или учените,
тази възможност е част от битието и културата на съвременния човек. Фактор с първостепенно значение за поддържането на развито и
образовано модерно общество е осигуряването
на свободен достъп до литература и информационни източници. Извън посочения контекст
интернет пространството придобива все поширока социална роля, тъй като се е развило
и като основен посредник при личната комуникация, електронната търговия, издателската дейност, маркетинга и много други области
от човешкото ежедневие. Настъплението на
световната мрежа доведе както до появата и
развитието на нови форми за електронно взаимодействие, например нови типове електронна
търговия, като eBay и Amazon.com, така и до
предприемането на мащабни ходове от страна
на съществуващи организации за разширяване
на присъствието им в тази мрежа. Пример за
това са всички новинарски медии, телевизионните компании и др. Много индивидуални потребители използват интернет за създаване на
онлайн дневници или персонални уебстраници, фокусирани върху собствените им хобита и
интереси. Ето защо, съхранението на информационните източници от интернет се превръща
в цел на все повече инициативи и проекти в
международен мащаб.
Предизвикателства пред
библиотечната професионална общност
Събирането и съхранението на ресурси
от интернет е сравнително трудна задача за
осъществяване. Архивирането на наличните
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ресурси или така нареченото уебархивиране
повдига редица въпроси от техническо, правно и организационно естество.1
Техническите проблеми произтичат от
размера и характера на самата мрежа. Тя е
огромна и показва бързи темпове на устойчив
постоянен растеж. Решението за това какво
да бъде съхранено от огромното количество
ресурси, налично в мрежата е максимално
затруднено. Въпреки наличието на ценна информация и ресурси, които са резултат от научни и други видове изследвания, в мрежата
съществува, а може би и преобладава и много
„некачествено” съдържание, което не заслужава да бъде обект на архивиране. Друг съществен проблем е динамичната природа на
интернет, която води до непрекъснато еволюиране на мрежовите ресурси като част от техните елементи биват обновявани или премахвани. Това означава, че много уебстраници,
сайтове и домейни в интернет непрекъснато
променят своето местонахождение или изчезват без следа. В сравнение с традиционните
информационни източници, електронната информация е много по-лесно да бъде повредена, променена или модифицирана до неузнаваемост, което е една от нейните основни
слабости, съпоставена с аналоговата информация. Това може да направи ценни научни,
изследователски и културни ресурси недостъпни за бъдещите поколения. Ето защо, необходимостта от иницииране на програми за
уебархивиране, които да реализират съхранението и опазването на културното и информационното наследство в интернет е особено
остра и наложителна.
Друга група от проблеми се свързва с непрекъснатата еволюция на мрежовите технологии. Докато през 90-те години на миналия
век уебстраниците са по своето същество статични, въпреки стабилността на някои основни уебстандарти
и протоколи, днес
начинът на уп-

João, М. Web
Harvesting and
Archiving.//< http://
web.ist.utl.pt/
joaocarvalhomiranda/
docs/other/
web_harvesting_
and_archiving.pdf
(13.07.2012)>.

1

равление на тези уебсайтове е съществено
променен, правейки ги много по-динамични.
Пример за това са уебстраниците, динамично
създавани от бази данни, за които е по-трудно
да бъдат събрани и съхранени в цифрови хранилища, тъй като много от информацията остава скрита от използваните за целта програми
(уеброботи). Установено е, че базите данни,
наречени „дълбока” или „скрита” мрежа (deep
web), съдържат много повече информация,
отколкото се вижда в действителност. Информацията за тези бази данни не може да бъде
събрана само с копиране на уебсайта, защото
тя не е достъпна във вид на готова страница
на повърхността. Освен това въпросът как ще
бъде гарантиран достъпът до тези документи
след време все още не е напълно решен. В допълнение трябва да се отбележи, че мрежата е
децентрализирана, т.е. свободно се прилагат
различни подходи, стандарти и компютърни
програми, което създава допълнителни технически трудности при обхващането, събирането и съхранението на ресурсите.
Някои от най-значимите предизвикателства
пред процесите, свързани със събиране и съхранение на мрежови ресурси от интернет, са
тези от правен характер и основно проблемите, свързани с авторското право, отговорността за съдържанието, което е достъпно в
цифровия архив и защитата на данните. Правната среда в много страни недооценява или
дори е недружелюбно настроена към потенциалното значение на уебархивите. Най-сигурният начин за преодоляване на тези предизвикателства би било внимателното подбиране
на ресурсите и изключването на онези от тях,
чието съдържание би предизвикало проблеми,
както и разработването на ефективна политика за управление на права, съчетани с работещи методи за изключване или ограничаване
на достъпа до определени типове ресурси. В
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някои страни, например във Франция, проблемите, свързани с правата върху интелектуалната собственост, са решени чрез включване на уебархивирането в отговорностите на
националните библиотеки, които получават
тези ресурси по силата на законодателството
за задължителното депозиране. В други случаи, какъвто е примерът с проекта PANDORA
на националната библиотека на Австралия, се
търси разрешението на собствениците на уебсайтовете преди включването им в текущата
национална библиография и в колекцията на
библиотеката.
Не по-маловажни са и проблемите от организационен характер, които произтичат
основно от децентрализираното развитие на
мрежата. По принцип не съществува една организация, от която може да се търси отговорност за мрежата и която има правото да прокарва определени стандарти, на които всички
да се подчиняват или да може да наложи политика за съхранение на мрежовите ресурси.
В повечето случаи решенията за съдържанието и доставянето на ресурсите в мрежата се
взимат от самите им притежатели. Децентрализираността, съчетана с огромния обем на
информация в интернет, налагат извода, че
не е по силите само на една организация да
осъществи събирането и опазването на всички ресурси от интернет. Уебархивирането би
било възможно и е разумно да се осъществява
само като съвместна, кооперативна инициатива. Това би способствало за избягване на дублирането на ресурсите и организирането на
добре балансирани колекции с улеснен потребителски достъп. За да се справят с тези проблеми, много от подетите инициативи в това
направление се фокусират върху определени
раздели от мрежата, например върху областта
на страната в интернет (национален домейн),
върху определена тематика или според типа
на организацията, която е заинтересована от
съхранението на конкретни ресурси.
Не на последно място стои и сериозният
въпрос, отнасящ се до качеството на ресурсите в интернет. Наред с ценните научни информационни източници, мрежата съдържа и
много неточна, ненадеждна и некачествена
информация.
Методи за събиране
на мрежови ресурси
Използваните методи за набавяне на електронни мрежови ресурси се свеждат до три

основни вида. Автоматично събиране (web
harvesting), подборно събиране и получаване
на електронните ресурси по силата на законодателството за задължителното депозиране.
Най-често обаче се прилага комбинация от
всички тях.2
Задължителното депозиране е основата, на
която са изградени повечето национални библиотеки, и има основна роля за изграждането
на националните библиотечни колекции. Задължителното депозиране следва да се придържа към развитието на съвременните форми
на публикуване и законите трябва своевременно да бъдат ревизирани, така че да обхванат и мрежовите ресурси. Много страни вече
са предприели мерки за промяна на своето законодателство за задължителен депозит с цел
да се регламентира събирането на материали
от интернет. Притежателите или администраторите на сайтове се задължават да депозират
копие или моментна снимка на своите ресурси в националните библиографски агенции
или други цифрови хранилища. Депозирането като стратегия за набавяне на мрежови
ресурси се използва например от Немската
национална библиотека за каталогизирането
на дисертации и някои онлайн публикации.
В Дания законът за задължителния депозит е
променен още през 1997 г., с което се регламентира депозирането на статични документи
от интернет. С поправките от 2005 г. Държавната и университетска библиотека, както и
Кралската библиотека, получават правото да
извършват автоматично събиране на всички
датски уебсайтове. Това включва сайтове от
националния домейн на страната (.dk), сайто-

Day, M. Collecting and preserving the World Wide Web.
2003. //< http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/
archiving_feasibility.pdf (13.07.2012)>.
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ве, съсредоточени върху датската общественост, написани на датски език или отнасящи
се за видни датски личности, т.е. подборът се
допълва и с признака Еxteriorica. Законодателството за задължителен депозит на страната обхваща всички обществено достъпни
материали. Двете библиотеки са разработили
съвместно стратегии и компютърни програми
за събирането, архивирането, съхранението
и достъпа до материала, който се съдържа в
датския уебархив netarchive.dk.
Harvesting (в буквален превод „жънене”)
е процесът на автоматично събиране на данни от уебстраници и други източници в интернет и изпращането им към централен сайт
за индексиране.3 Web harvesting се изразява
в автоматизирано прибиране на ресурси от
интернет, осъществявано чрез прилагането
на специални програмни средства, наречени
web crawler (компютърни програми за обхождане на мрежата) или още уеброботи, търсещи роботи, паяци, автоматични индексатори
и др., които по предварително зададени критерии извършват автоматичен преглед и сваляне на уебстраници от интернет. Критериите или връзките, които се следват от робота
се формират в съответствие с политиката на
комплектуване. Web harvesting може да бъде
разглеждано като фокусирано или направлявано обхождане на мрежата (web crawling),
тъй като при него се индексират само определени унифицирани локатори на ресурси (url),
т.е. само тези уебстраници, към които роботът
е бил насочен предварително. Това позволява
създаването на по-специализирани колекции
от уебсъдържание, отговарящи на определени
критерии или тематика за разлика от технологията на търсачките с общо предназначение,
като Google например, които индексират всички възможни връзки, създавайки доста голям
информационен шум. Събирането на мрежови ресурси чрез web harvesting е най-масово
прилаганият от националните библиографски
агенции метод, като обикновено се използва
за събиране на ресурси от областта в интернет,
принадлежаща на съответната страна (национален домейн). Инициативата Internet Archive
и проектът на Шведската национална библиотека Kulturarw3 са едни от първите, които
започват да прилагат метода на автоматичния
3
ODLIS – Online Dictionary for Library and Information
Science. //<http://www.abc-clio.com/ODLIS/
odlis_h.aspx (13.07.2012)>.

web harvesting. Роботът, който се използва
за проекта Kulturarw3 например е настроен
да събира само сайтове от националния домейн (.se), сайтове, физически разположени
в Швеция, както и подбрани сайтове от други
домейни, които имат някакво отношение към
страната. Роботът на Internet Archive събира
мрежови ресурси в много по-голям мащаб, но
пропуска тези, които са защитени със специален протокол. Голям брой други национални
инициативи също използват автоматичния метод за архивиране, например университетската библиотека в Хелзинки и нейните експерименти с NEDLIB и Австрийския онлайн архив
(AOLA).
Третият прилаган метод за създаване на
колекции от мрежови ресурси се основава на
подбирането и „улавянето” от интернет на индивидуални уебсайтове. Подборното архивиране се осъществява на базата на разработването на определени критерии за подбор на
ресурсите, които ще бъдат включени в архив.
Критериите в различните страни са различни, но най-често прилаганите са съответност
(принадлежност) на ресурса към страната, неговата авторитетност и очаквана дългосрочна
изследователска стойност. Подборът може да
обхваща и типа на ресурсите – само оригинални електронни ресурси, електронни ресурси
само от националния домейн, ресурси извън
националния домейн, от типа „com,” „.org,”
„.net”, само ресурси с безплатен достъп, такива за ограничени потребителски групи и
т.н. Прилагането на определени критерии за
подбор цели улесняване на процеса по набавянето на ресурсите, както и създаването на
профилирани колекции. Подборно е и включването на мрежовите ресурси в националните
библиографии на отделните страни. За първи
път този подход е приложен от Националната библиотека на Австралия при изграждането на нейния архив PANDORA. Първоначално
сайтовете се подбират в съответствие с разработените от националната библиографска
агенция правила за подбор, впоследствие съответните авторски права се договарят с техните собственици. След постигането на съгласие сайтовете се набавят чрез използването
на инструменти за събиране или създаване
на огледални копия на сайтовете. Ако това
не е възможно, националната библиотека се
договаря със собственика на сайта да получи
файловете на физически носител или чрез ftp,
или електронна поща. Националната библиог-
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рафска агенция е разработила и серия от програмни инструменти, известни като PANDORA
Digital Archiving System (PANDAS), които могат
да инициират процеса на събиране, да създават и управляват метаданни, да провеждат качествен контрол и да координират достъпа до
архивираните ресурси. Селективният подход е
изпробван и от Конгресната библиотека в проекта MINERVA и от Британската библиотека в
проекта „Великобритания в мрежата” (Britain
on the Web).

И трите описани метода за набавяне на ресурси от интернет притежават както преимущества, така и недостатъци. Ето защо е трудно
да се определи кой от тях е най-ефективен.
Депозирането, например, може да бъде действащо само в определена ситуация, при която
е постигнато съгласие със субектите на депозиране за ползването на ресурсите и съпътстващите разходи не са твърде високи. Автоматичното събиране е най-евтиният метод за
набавяне на ресурси от интернет, но програмите за сканиране на мрежата срещат трудности с някои сайтове. Подборното събиране
подобрява качеството на дигиталните колекции, но пък ограничава обхвата на ресурсите,
които могат да бъдат събрани и изисква повече човешка намеса, което го прави по-труден
от гледна точка на вложения човешки труд и
време. Поради това повечето инициативи за
уебархивиране разчитат на използването на
комбинация от няколко метода. Националната
библиотека на Франция е пионер при комбинирането на различни подходи. Съхранението
на френския уеб се проучва в рамките на отговорностите на националната библиографска
агенция за задължителен депозит на френски
публикации. Направен е опит за прецизиране
на автоматизираното събиране чрез отчитане

на честотата на актуализиране на страниците и опит за автоматично измерване на значимостта на сайта. За да се осъществи това,
при обхождането на мрежата се събира информация кога точно е извлечена страницата
и дали тя е била променена по някакъв начин.
Тази информация се съхранява и използва за
определяне на честотата, с която да се провежда обхождането. Автоматичната оценка на
значимостта на сайта се базира върху структурата на връзките като средство за определяне на частта от мрежата, която се използва
най-добре. Френската библиографска агенция
е предложила и стратегия за подборно събиране на частта от интернет, наречена „дълбока мрежа” (deep web) – онази част от World
Wide Web, която не се индексира от търсещите машини и на практика остава скрита. Още
от 2002 г. тя следва подобен на използвания
при PANDORA подход, при който служители от
библиотеката оценяват сайтовете, след което
договарят със собствениците им тяхното депозиране. По отношение на архивирането на
дълбоката мрежа се счита, че автоматичното
събиране би могло да подпомогне значително процеса. Например търсещите роботи биха
могли да се използват за анализиране на техническите характеристики на обходения материал, помагайки за откриването на сайтове от
дълбоката мрежа, които могат да представляват интерес.
Прилагането на един или друг от разгледаните технологични подходи за събиране на
уебресурси се свързва с развиването на определена политика за създаване на колекции
от електронни мрежови ресурси. Автоматизираното събиране на ресурси би било приложимо при изграждането на пълни колекции от
ресурси от националния домейн на страната,
които могат да бъдат допълнени от определени предварително подбрани сайтове, за които
се счита, че представляват някакъв интерес.
Избирането на селективни подходи би довело
до изработването на по-детайлни принципи и
насоки за изграждане на колекции, често основаващи се на съответствието на ресурсите с
профила и потребителските нагласи на архивиращата организация, произхода или приложимостта на ресурсите за дългосрочни цели.
По отношение на програмното осигуряване на процеса на архивиране са разработени или адаптирани специфични програмни
средства, които поддържат както автоматизираното, така и подборното събиране на мре-
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жови ресурси. Проектът Kulturarw3 адаптира
Combine crawler (комбиниран търсещ робот),
докато други страни са използвали или подлагали на оценка финландския търсещ робот
на проекта NEDLIB. Френската библиотека
тества робота Xyleme за своите уебколекции.
Internet Archive използва Alexa crawler, който се пренаписва изцяло през една година.
При подборния подход се използват различни
програмни средства за създаване на огледални копия на сайтовете или за web harvesting.
При PANDORA, прилагаща двоен подход, се
използват HTTrack и Teleport Pro/Exec. Британската библиотека, Конгресната библиотека и Френската национална библиотека също
са използвали HTTrack в своите пилотни проекти. Австралийската библиотека сама е разработила система за управление на архиви,
наречена PANDAS, която подпомага процеса
на събиране, управлението на метаданните,
качествения контрол и достъпа. Напредъкът
в програмното осигуряване на свързаните с
уебархивирането процеси значително е повишил степента на тяхното автоматизиране,
редуцирайки по този начин човешки усилия,
време и средства.
Изразходваните средства при различните
подходи и методи варират в широки граници. Изчислено е например, че проведеното
в пилотния проект на Конгресната библиотека MINERVA подборно събиране е излязло
поне 100 пъти по-скъпо от автоматизираното
събиране на Internet Archive.4 Трябва да се
признае също, че съществен елемент от допълнителните разходи за селективния подход
е уреждането на авторските права. Въпреки
по-високата стойност на този подход обаче,
при него съществува предимството, че той
позволява повече от архивираните ресурси
да бъдат обществено достъпни през интернет (както е при проекта PANDORA). Така се
създава значително по-широко ползване и
се дава по-голяма достъпност, отколкото при
другите методи.
Достъп до уебархив
Политиката за достъп до архивираните
електронни ресурси варира от предоставянето
на свободен достъп в някои случаи до налагаArms, W.Y., R. Adkins, C. Ammen, A. Hayes. Collecting
and preserving the Web: the Minerva prototype. 2001.
//< http://worldcat.org/arcviewer/2/OCC/2009/08/11/
H1250005040496/viewer/file2.html (13.07.2012)>.

4

нето на определени ограничения върху достъпа и ползването на националните архиви.
От гледна точка на техническото осъществяване на достъпа е необходимо да се изработят специални уебиндекси, за да може
ефективно да се търси в огромните бази дани,
които могат да бъдат създадени по метода на
автоматичното събиране на ресурси. Някои
алтернативни подходи могат да включват създаването или използването на готови метаданни. Проучванията на достъпа до архивите
от мрежови документи водят до разработването на различни инструментариуми за търсене
и навигиране в електронни уебколекции. Един
ранен пример за това е проектът за достъп до
скандинавския уебархив (Nordic Web Archive
Access project (NWA) от 2000–2002 г., в резултат на който се разработва приложение за
търсене с отворен код.
Дългосрочно съхранение
(консервиране) на мрежови ресурси
Голяма част от проведените инициативи
поне в началото на процеса се фокусират в
много по-голяма степен върху събирането на
ресурсите, отколкото върху тяхното дългосрочно съхранение. Макар на този етап това да
не се счита за въпрос от първостепенна величина, в една по-широка перспектива необходимостта от обмисляне на начините за съхранение във времето на събраните в настоящия
момент ресурси остава. Това включва оценяване на различните предложени стратегии за
консервиране, например миграция, емулация
и др., както и създаването на цифрови хранилища, базирани на различни стандарти. Ключов въпрос по отношение на хранилищата е
как да се осигури автентичността на цифровите обекти, т.е. да се удостовери, че те или техните метаданни са това, което се твърди, че
са. Това, може би, ще зависи от приложението
на криптографски техники или от капсулиране на обектите в метаданните. Ясно е обаче,
че в много случаи естеството на самото хранилище, неговата достоверност и довереност,
ще служи като заместител за автентичността
на обектите. В доклад на Research Libraries
Group (RLG) и Online Computer Library Center
(OCLC) от 2002 г., очертаващ рамка за качествата и отговорностите, които трябва да притежава едно доверено хранилище, като такова
се определя това хранилище, което има за цел
да предоставя на своите ползватели надежден
дългосрочен достъп до цифровите ресурси,
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които управлява в момента и в бъдеще.5 Докладът определя, че основните свойства на
такива хранилища трябва да бъдат организационната жизнеспособност и финансовата стабилност. Идентифицира се и необходимостта
от създаването на рамка за сертифициране на
цифрови хранилища. Утвърждаването на изградените уебархиви като доверени цифрови
хранилища изисква инициираните проекти да
бъдат здраво втъкани в ключовите дейности на институцията – домакин, и да получат
устойчиви бизнес модели и финансиране.
Инициативи за уебархивиране
Към настоящия момент съществуват множество инициативи за уебархивиране, подети
от много и различни по тип организации. Сред
тях са архиви, национални библиотеки с техните библиографски агенции, международни
консорциуми и др.6
Международни инициативи
Internet Archive (IA)
Може би най-амбициозният, мащабен и добре познат проект за уебархивиране е инициираният от неправителствена организация,
базирана в САЩ, Internet Archive.7 Това е един
от първите опити за опазване на мрежата,
действащ от 1996 г. Заложената в него цел е
изграждането на възможно най-пълен архив
от електронни мрежови ресурси и предоставяне на постоянен достъп на изследователи,
историци и учени до тези колекции. От 2001 г.
огромната колекция на Internet Archive, която
съдържа освен уебстраници и текстове, движещи се изображения, музика, компютърни
програми, е публично достъпна чрез използването на средството Wayback Machine. Поддържа се и огледална колекция в Александрийската библиотека в Египет. Осигурено е
търсене в метаданни и пълен текст само за
селектираните ресурси. IA осигурява и техни-

ческа помощ в областта на архивирането и ръководи проект за достъп до архивите (Internet
Archive ARC access tools).
International Internet
Preservation Consortium (IIPC)
IIPC е международна асоциация, насочена
към съхранение на интернет съдържание, както и насърчаване изработването и споделянето на инструменти, методи и стандарти, които
да подпомогнат изграждането на международни архиви.8 Мисията на IIPC е да придобива,
опазва и прави достъпни материали от интернет. Създадена е в Париж през 2003 г. от националните библиотеки на Франция, Италия,
Финландия, Швеция, Норвегия, Дания, Австралия, Исландия, Канада, Великобритания,
САЩ плюс Internet Archive. В момента наброява 41 организации членове от всички континенти, сред тях архиви, музеи, библиотеки,
културни институции.
Networked European
Deposit Library (NEDLIB)
NEDLIB e съвместeн проект на националните библиотеки на Нидерландия, Франция,
Норвегия, Финландия, Германия, Португалия,
Швеция и Италия, финансиран от Европийската комисия в периода 1997–2000.9 Това е
проeкт за сътрудничество, целящ създаването
на основна инфраструктура за изграждането
на мрежова европейска депозитна библиотека. Тази цел съответства на мисията на националните депозитни библиотеки да осигурят текущото и бъдещо използване на електронните
публикации. Проектът засяга някои основни
RLG/OCLC Working Group on Digital Archive Attributes.
Trusted digital repositories: attributes and responsibilities.
2002. //<http://www.prestocentre.org/library/resources/
trusted-digital-repositories-attributes-and-responsibilities
(13.07.2012)>.

5

Gomes, D., J. Miranda, M. Costa. A survey on web archiving
initiatives. 2011. //
<http://sobre.arquivo.pt/sobre-o-arquivo/a-survey-on-webarchiving-initiatives (13.07.2012)>.

6

Internet Archive. //<http://archive.org/index.
php (13.07.2012)>.
7

8
International Internet Preservation
Consortium. //< http://archive.org/index.php
(13.07.2012)>.

Werf-Davelaar, T. Long-term Preservation
of Electronic Publications : The NEDLIB
project. 1999. //<http://www.dlib.org/dlib/
september99/vanderwerf/09vanderwerf.html
(13.07.2012)>.
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технически въпроси, с които се сблъскват националните библиотеки в качеството си на
национални библиографски агенции в процеса на разширяване на депозитните документи върху цифровите издания. Сред ключовите
въпроси в това отношение са обработката и
поддържането на данни за цифровите публикации, използването на технически стандарти
и решения за изпълнението на реални системи
за депозиране, а също така и дълготрайното
опазване на електронните публикации. В резултат от проекта се съставя набор от инструменти за изграждане на цифрови системи за
депозит. Един от тях е специално създадената
за web harvesting програма – робот, наречена
NEDLIB harvester. През 2001–2002 тази програма е тествана върху националните домейни
на Исландия, Финландия и Швеция.
Internet memory Foundation (IMF)
IMF е неправителствена организация с
основна цел да подпомага опазването на
интернет като нова среда за създаване и
разпространение на културно-информационното наследство.10 IMF е основана през 2004
г. под наименованието „Европейски архив”
(European archive) като електронна библиотека за културно съдържание в електронна
форма. Организацията развива дейността си,
изразяваща се в събиране и предоставяне на
свободен достъп до колекции, които са обществено достояние (т.е. такива, при които
не се закриля авторското право), както и до
големи уебархиви, от двата си главни офиса в
Париж и Амстердам. От 2010 г. организацията
е преименувана в Internet memory – наименование, което отговаря по-добре на нейната мисия да съхранява значими и ценни фрагменти
от информационния поток в интернет, т.е. да
изгради „памет” за интернет. За изпълнението
на тази задача организацията е развила широка мрежа от сътрудничества както с различни културни институции (Национални архиви
на Великобритания, Европейската организация за ядрени изследвания CERN и др.), така
и с множество експертни екипи (Техническия
университет в Берлин, Институт Телеком –
Париж и др.). Текущо IMF архивира десетки
терабайти информация месечно и развива няколко проекти и технологии за уебархивиране, за да подпомогне нарастването и ползването на своите архиви.
Първоначално, преди организацията да се
фокусира върху уебархивирането, създава
една от най-големите свободни онлайн колек-

ции от класическа музика, както и от информационни филми на британското правителство,
които могат да се свалят свободно, тъй като
за тях не действа авторско право. Поддържаните мрежови колекции са подборни и за тях
с мрежови ресурси допринасят партниращите
организации. Достъпът до всички натрупани
колекции и навигирането в тях ще бъдат осъществени през 2012 г.
Национални инициативи
Националните библиотеки на различни
страни са отговорни за едни от най-успешните
и резултатни инициативи за уебархивирането.
Пионери в това отношение са библиотеките на
Швеция и Австралия, чиито проекти за уебархивиране датират още от 1996 г. През 1997 и
1998 г. националните библиотеки на Дания,
Финландия, Исландия и Норвегия също започват подобни инициативи. От 2000 г. техният
пример е последван от редица други страни,
като Франция, Австрия, Великобритания, Япония, Китай, САЩ. Понастоящем усилията за
съхранение и опазване на ресурсите от интернет са вече широко разпространени.
Preserving and Accessing Networked
Documentary Resources
of Australia (PANDORA)
Проектът PANDORA е иницииран от Националната библиотека на Австралия и е основан
през 1996 г.11 В момента представлява съвместна програма на 11 агенции. Освен подборното
събиране на ресурси, от 2005 г. се провежда и годишен пълен web harvesting на целия
национален домейн (.au) в сътрудничество с
Internet Archive, като се използват програмите
Heritrix, Wayback Machine. В тази дейност са
привлечени около 10 души на пълен работен
ден и около 5 души – почасово. Публичен досInternet Memory Foundation. //<http://internetmemory.
org/en/ (13.07.2012)>.
10

11

PANDORA. //<http://pandora.nla.gov.au/ (13.07.2012)>.
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тъп се осигурява само до подбраните сайтове
посредством справочна структура, докато събраните от домейна ресурси не са достъпни,
въпреки че са индексирани по пълен текст.
Архивът на PANDORA се индексира и се търси
чрез услугата за единно търсене на Националната библиотека Trove. Налични са метаданни
и възможност за търсене по пълен текст.
Kulturarw3
Проектът на Шведската кралска библиотека Kulturarw3 (в превод културно наследство)
стартира през 1996 г. като един от проектите –
пионери, в областта на уебархивирането.12
Оттогава библиотеката провежда активна политика за събиране и съхранение на шведската част от интернет, като за целта разработва
и специален търсещ робот. Библиотеката разполага и със собствени системи за съхранение, поддръжка и достъп. Първоначално не се
предвижда свободен достъп до колекцията от
електронни мрежови ресурси, поради ограничения, свързани с авторското право. От 2002 г.
достъпът е позволен, но по закон той се осъществява само на място в библиотеката, на
специални устройства, предназначени само за
четене. Приблизително два пъти годишно се
извършва автоматично обхождане и събиране
на ресурси от националния домейн. Провежда
се и подборно събиране на около 140 вестника дневно. Проектът временно прекъсва от
ноември 2009 до май 2011 г.

тип колекции. Събраните ресурси се доставят
от компанията Alexa Internet шест месеца след
автоматичното им събиране. Ежедневно се архивират около 100 гигабайта общодостъпна
мрежова информация.
MINERVA прераства в така наречените
Уебархиви на Конгресната библиотека (Library
of Congress Web Archives – LCWA), съставени
от колекци от архивирани уебсайтове, подбрани от специалисти за представянето на
мрежова информация по определена тема.14 В
тази дейност са заети над 80 служители, които извършват подбор на включваните в колекциите ресурси. По този начин са формирани
предимно събитийни и тематични колекции
(например за 11 септември, изборите в САЩ,
войната в Ирак и др.), до които е предоставен
онлайн достъп.
Eesti Ressursid Internetis:
Kataloogimine ja Arhiveerimine (ERIC@)
Проект на Националната библиографска
агенция на Естония, стартиран през 2000 г.
Целта на ERIC@ (в превод Естонски ресурси
в интернет: Каталогизиране и архивиране)
е изработването на методи и инструменти за
събиране, регистриране, архивиране и предоставяне на достъп до естонските публикации в интернет чрез създаването на система
за подборно регистриране и действащи архиви.15 За осъществяването на тези цели в библиотеката е извършен мониторинг на естонските мрежови публикации, специфицирани
са определени критерии за подбор, извършен
е превод на стандарта за метаданни Дъблинско ядро, разработени са принципи за библиографско описание на мрежови ресурси, направени са постъпки за промяна на закона за
задължителното депозиране за обхващането
и на публикациите от интернет. Проектът се
концентрира върху ресурсите на естонските
Kulturarw3. //<http://www.kb.se/english/find/internet/
websites/ (13.07.2012)>.
12

Mapping the INternet Electronic
Resources Virtual Archive (MINERVA)
През 2000 г. в Конгресната библиотека на
САЩ стартира проекта MINERVA.13 В началната фаза на проекта (2000–2001) са събрани
едва 35 уебсайта. Впоследствие той се осъществява на основата на сътрудничеството
на Конгресната библиотека с организацията
Internet Archive, която извършва практическото събиране на ресурсите, в резултат на което
са изградени много по-големи тематични по

Library of Congress Web Archives (MINERVA). //<http://
lcweb2.loc.gov/diglib/lcwa/html/lcwa-home.html
(13.07.2012)>.
13

Library of Congress. Web Archiving. //<http://www.loc.gov/
webarchiving/ (13.07.2012)>.
14

Reial, M. Digital Preservation of Cultural Heritage in Estonia
: The national programme. //
< http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:BAP0z3_qUTQJ:www.icimss.edu.pl/delos/
download/Estonia.doc+ERIK@+Estonian+Resources+on+
the+Internet:+Cataloguing+and+Archiving&hl=bg&gl=bg
(13.07.2012).>
15
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държавни и обществени институции, общински, правителствени, образователни, научни
и културни институции, неправителствени организации, както и върху научни и научнопопулярни е-списания. Събирането на ресурсите е подборно и документно ориентирано,
т.е. то се основава на една по-традиционна
библиографска представа за „документ”, като
се събират само определени файлове (например е-списание, е-книга и т.н.), а не целият
уебсайт. Използват се следните критерии за
подбор на ресурсите: авторът/издателят да е
идентифициран, публикацията да е достъпна, съдържанието да е с постоянна културна/
научна стойност, публикацията да е с единна структура. Изключват се дигитализирани
материали, портали, блогове, онлайн новини.
Скоро започва да се извършва библиографска
регистрация на мрежовите публикации, които
се включват в текущата национална библиография и електронния каталог ESTER, поддържан от библиотеката.
В края на 2005 г. проектът ERIC@ е прекратен, а работата с онлайн публикациите се
превръща в част от ежедневните дейности на
библиотеката. Названието ERIC@ се запазва
за обозначаване на създадения интегриран
уебархив от естонски мрежови ресурси. През
2006 г. влиза в сила изменение в естонския
закон за задължителен депозит, съгласно което всички лица и държавни и местни органи
се задължават да депозират копия от културно значими материали, достъпни в интернет.
Плановете за бъдещото развитие на естонския
уебархив включват провеждане на автоматично архивиране на националния домейн (.ee) и
изграждането на по-ориентирана към концепцията за „уебсайт” стратегия.
Austria On-Line Archive (AOLA)
AOLA е наименованието на пилотния проект на Националната библиотека на Австрия.
Той е осъществен през периода 1999–2002 в
отражение на стремежа за опазване на електронните ресурси на страната, налични в интернет. В рамките на проекта са проведени
три опита за сканиране и сваляне на ресурси
от националния домейн (.at).
От 2008 г. създадените колекции от мрежови ресурси се поддържат от националната
библиотека под наименованието Web@rchive
Austria.16 Ресурсите се събират главно от авWeb@rchive Austria (AOLA). //<http://www.onb.ac.at/ev/
about/webarchive.htm (13.07.2012)>.
16

стрийския национален домейн (.at). На колекциониране подлежат също уебстраници, които
са физически локализирани в страната и такива, които имат някаква връзка с нея. Предвижда се копие от данните да бъде съхранено
в хранилище с висока степен на сигурност.
Достъпът до архива се осъществява само на
определени терминали в сградата на библиотеката, като няма възможност за търсене в
пълния текст на архивираните уебстраници.
Предоставени са кратки прегледи на страниците и търсене по ключова дума в унифициран
локатор на ресурси (url).
През 2009 г. влиза в сила новият австрийския закон за медиите. Това изменение на
закона урежда събирането на онлайн публикации и е правното основание за уебархивирането.
EVA
През 1997 г. започва проектът EVA (Комплектуване и съхранение на електронни мрежови
издания) във Финландия, който е осъществен
от Университетската библиотека в Хелзинки
(Националната библиотека на Финландия) в
сътрудничество с три финландски университета, както и с местни издателски и експертни
организации. Събират се всички публикувани
и статични документи във формат HTML, включително и изображения, видео- и аудиоклипове и др., които са на свободен достъп и имат
име на домейна „.fi”. Целта на тази инициатива е трайно съхраняване на уебпубликациите,
които в противен случай могат да бъдат загубени завинаги. Пълната обработка и предоставянето за ползване на всичко събрано все
още не е осъществено, защото събирането на
интернет информация е изключително сложен
процес. Препратките към външните сайтове в
много случаи се нарушават, а интерактивното
търсене не винаги може да се запази.
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В рамките на този проект са изследвани и
540 заглавия електронни периодични издания, от тях 155 са подбрани за регистриране
в националната библиография. Критериите,
които са използвани са следните: периодичното издание да включва пълни текстове на
статии, статиите да представляват информационна ценност, а периодичното издание да
е професионално редактирано, също така е
задължително периодичното издание да поддържа архив на тези статии.
Настоящият „Финландски уебархив” се
поддържа от Националната библиотека от
2008 г. насам в рамките на нейната мисия да
съхранява всички видове публикувани културни материали.17 Годишно всички сайтове с
разширение „.fi” се събират чрез автоматичен
web harvesting, както и уебсървъри, намиращи се в страната. Допълнително библиотеката
извършва и ръчен подбор на релевантни уебсайтове. Използваните технологии са Heritrix,
Solr и Wayback Machine. Пълнотекстово търсене се осъществява само за 30% от материалите, като достъп до съдържанието на архива
има само на място в определени библиотеки.
До лятото на 2010 г. архивът съдържа над 450
млн. файла.
Дейността по уебархивирането е уредена
с поправка в законодателството за задължителното депозиране и опазване на културното
наследство от 2007 г.
Netarkivet.dk
От 2005 г. събирането и съхранението на
датската част от интернет е включено в Датския закон да задължителното депозиране. Тези задачи са поети от двете депозитни
библиотеки на страната – Държавната и университетска библиотека и Кралската библиотека.18 Извършва се както web harvesting на
националния домейн (.dk), така и подборно
и събитийно събиране на уебсайтове, като
за целта се използва специален разработен
от двете библиотеки набор от програмни инструменти, наречен NetarchiveSuite.dk. В тази
дейност са заети почасово общо около 22 служители, включващи библиотекари, разработчици, ръководители на проекта, оперативен
персонал. Архивът не е обществено достъпен.
Възможностите за търсене в него са ограничени. Достъп се предоставя само на изследователи след получаване на специално разрешение и единствено с научни цели. Планира се
създаването и на потребителски достъп чрез
Wayback Machine.

WebArchiv
Националната библиотека на Чехия, съвместно с Моравската библиотека и Института
за компютърни науки към Университета Масарик организира събирането и съхранението на
чешки мрежови ресурси от 2000 г.19 Извършва
се web harvesting на националния домейн (.cz)
два пъти годишно, както и подборно събиране
на ресурси, които се включват в архива след
постигане на споразумение с техните притежатели. По отношение на регистрираните в
националната библиография мрежови ресурси, по същество, се прилагат същите критерии
за подбор, които се използват и за традиционните документи. Те се основават на признаците териториалност (всички ресурси, публикувани в Чехия), език (всички ресурси на чешки
език, независимо от местоиздаването им),
авторство (всички ресурси от чешки автори,
независимо от местоиздаването им), предмет/
съдържание (всички ресурси, отнасящи се до
страната, независимо от местоиздаването им).
При подбора се взима предвид на първо място домейна на ресурсите (ресурси от националния домейн „.cz”, както и ресурси от други
домейни, напр. „.com”, „.org”, имащи връзка
със страната), както и тяхната „националност” (авторът на съдържанието на ресурса
да е от чешка националност, издателят/собственикът да e жител на Чехия, ресурсът да
е на чешки език, ресурсът да съдържа значителна информация за страната/нацията). Останалите критерии включват съдържанието на
ресурсите (културна/научна стойност, оригиналност, дългосрочна научноизследователска
стойност), начина на достъп (ресурси със свободен достъп; за защитените ресурси се иска
разрешение от собственика), техния формат
(ресурси в обичайни формати, които могат да
бъдат интерпретирани от най-често използваните уеббраузъри) и оригинален произход
(т.е. предпочитат се оригинални мрежови ресурси). Прилагат се ограничения и по отношение на типа на архивираните мрежови ресурси,
като се предпочитат електронни онлайн списания, монографични публикации, доклади от
конференции, научни публикации, правителFinnish Web Archive. //<http://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/ (13.07.2012)>.
17

Netarkivet.dk. //<http://netarkivet.dk/in-english/
(13.07.2012)>.

18

19
WebArchiv – Archive of the Czech Web. //<http://
en.webarchiv.cz/ >.
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ствени документи, блогове и уебсайтове със
съществена културна или научна стойност. От
обхвата на архивирането се изключват компютърни игри, лични уебстраници, ресурси от
вътрешни комуникационни мрежи (интранет),
портали, които нямат оригинално интелектуално съдържание, бази данни, радио и телевизионни предавания и др.
Търсенето в архива е по пълен текст, но
поради ограничения, наложени от авторското
право само ограничен брой от архивираните уебсайтове, за които е подписано споразумение с издателя, са достъпни онлайн. За
останалите ресурси може да се получи информация дали даден уебсайт е бил архивиран и
какъв е броят на събраните версии. До всички
ресурси в архива обаче има неограничен достъп от обществени терминали в националната
библиотека.
Hrvatski arhiv weba
Hrvatski arhiv weba или Хърватски уебархив е иницииран от Националната и университетска библиотека в Загреб през 2004 г.20
Мисията на архива се определя като събиране
и дългосрочно съхранение на публикациите от
интернет като част от хърватското национално
културно наследство. Хърватският уебархив
представлява колекция от подбрани по определени критерии материали от интернет, които се съхраняват на сървъра на библиотеката.
Критериите за подбор се фокусират върху съдържанието, структурата на ресурса, надеждността на автора/издателя, формата на данните, оригиналност/уникалност на ресурса. До
архива е осигурен свободен онлайн достъп.
Търсене се осъществява както в метаданните,
така и в пълния текст на ресурсите.

Arquivo da web Portuguesa
Португалският уебархив се създава в началото на 2008 г. и се поддържа от екип от португалската организация FCCN (Foundation for
National Scientific Computing).21 Извършва се
сканиране на домейни от първо ниво 3–4 пъти
годишно (националния домейн „.pt”) и интегриране на външни колекции, създадени преди
2008 г. От 2010 г. се провежда и селективно
сканиране. Има възможност за пълнотекстово
търсене, като 73% от архива е индексиран и
е налична експериментална пълнотекстова услуга.
e-Helvetica
Helvetica е събирателен термин, с който се
обозначава цялата свързана с Швейцария информация, събирана от националната библиотека на страната като част от нейните законови
задължения да регистрира, опазва и осигурява достъп до тази информация.22 e-Helvetica е
приложение на Националната библиотека на
Швейцария, което дава възможност за търсене и преглеждане на цифровите колекции,
поддържани от библиотеката. То е отражение
на осъзнатата необходимост от опазване на
електронното културно наследство на Швейцария за бъдещо ползване. Една от поставените цели е създаването на колекция от уебсайтове, свързани със страната. Това води до
създаването на „Уебархив Швейцария” (2008
г.), който е интегриран в e-Helvetica.23 Така
през портала са достъпни както дигитализирани публикации от фонда на библиотеката,
така и оригинални мрежови ресурси като уебсайтове. Възприет е принципът на подбор
на уебсайтове, който се извършва от националната библиотека и от някои библиотеки в
страната, които сътрудничат в изграждането на колекцията от швейцарски уебсайтове.
Търсенето е по пълен текст, но архивираните версии на уебсайтовете могат да се видят
само в читалните на националната библиотека
и на нейните партниращи библиотеки.
20

Hrvatski arhiv weba. //<http://haw.nsk.hr/en (13.07.2012)>.

Arquivo da web Portuguesa. //<http://sobre.arquivo.
pt/?set_language=en (13.07.2012)>.
21

e-Helvetica. //<http://www.nb.admin.ch/nb_professionnel/01693/index.html?lang=en (13.07.2012)>.
22

Web Archive Switzerland. //
<https://www.e-helvetica.nb.admin.ch/pages/user/webarchive/webArchiveSearch.jsf?BITfw2Ctx=xUSHZSYm2d19oyAFE
&lang=en (13.07.2012)>.
23
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UK Web Archive
Уебархивът на Великобритания води началото си от 2004 г.24 Той е резултат от Консорциум за уебархивиране на Великобритания
(UK Web Archiving Consortium), приключил
през 2007 г. Архивирането на уебсайтовете е подборно от националния домейн (.uk),
като за всеки сайт се получава предварително
разрешение. Всяка от допринасящите за архива организации (библиотеки и някои други организации) прави подбор на уебсайтове,
които отговарят на нейния профил и политика
на комплектуване. Подбират се сайтове, които притежават научно-изследователска стойност, които са представителни за британското
културно наследство и които представляват
някаква мрежова иновация. Водещ критерий
за подбор е „националността” на ресурсите.
Това определение включва ресурси с домейн
„.uk”, ресурси, които се поддържат във Великобритания, такива, които са насочени към
британската публика, уебсайтове, собственост на британски организации, уебсайтове,
притежаващи значително британско интелектуално съдържание или такива, чието интелектуално съдържание е от определен интерес за страната.
С изпълнението на поправките в законодателството за задължителния депозит (2011 г.)
се планира предприемането на масово сканиране на целия национален домейн на страната. Достъпът до архива е свободен.
Уебархив на град Чачак, Сърбия
Проектът води началото си от 2009 г. и се
осъществява от местната градска библиотека
в сътрудничество с екипа на Чешката национална библиотека с цел съхранение на местното културно наследство в интернет.25 В хода

на проекта са идентифицирани и подбрани
ресурси, които са оценени като качествени и
ценни за съхранение. Критериите за подбор са
свързани със съдържанието на ресурсите, като
изискването е те да бъдат от културно-историческо значение за библиотеката на Чачак, за
да може да се формират електронни колекции
за местната история. От обхвата на архивирането се изключват рекламни уебсайтове,
блогове, форуми, както и всякакъв вид неподходящо съдържание (например порнографски
или расистки сайтове). До края на 2010 г. са
подбрани общо 130 уебсайта, свързани с града, които се архивират на всеки 3 месеца. За
целта се използва робота HTTrack. За момента
не е осигурена възможност за обществен достъп до архива и такава не се планира в близко
бъдеще, поради нерешени проблеми, свързани с авторското право. Планира се в бъдеще
да се разработи машина за търсене.
Архив AUEB
Това е уебархив на сайтовете на Атинския
университет по икономика и бизнес (AUEB),
създаден през 2010 г. в рамките на функциите на Университетската библиотека.26 Неговата цел е осигуряване на трайно и надеждно
съхранение на университетските уебсайтове,
които са важен информационен източник за
академичната общност. Процесът на събиране на около 78 различни сайта се осъществява месечно. Сайтовете се събират от домейна „aueb.gr”, като не се прилага селективен
подход. Данните се съхраняват компресирани на диск. При ново сканиране могат да се
съхраняват само уебстраниците, които са се
променили спрямо предишното сканиране. По
този начин се спестява място. Търсенето е по
пълен текст.
Други национални практики
В Норвегия се извършва web harvesting на
целия национален домейн (.no) четири пъти
годишно, като той включва уебсайтове и всички други видове документи, достъпни в интернет. Освен сайтове от националния домейн се
събират и релевантни уебсайтове и от други

UK Web Archive. //<http://www.webarchive.org.uk/ukwa/
(13.07.2012)>.
24

Web Archive of Cacak. //<http://cacak-dis.rs/digital/english/
web-archive-of-cacak/ (13.07.2012)>.
25

AUEB Web Archive. //<http://archive.aueb.gr/
(13.07.2012)>.
26
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домейни, като „.com”, „.org”, „.net” и т.н. Осъществява се и ежедневно събиране на вестници, периодични издания и е-списания според
тяхната собствена периодичност. В Националната библиотека на Норвегия уебсайтовете са
интегрирани в библиотечния каталог.27 Позволява се търсене по метаданни.
В Исландия в съответствие с местното законодателство за задължителен депозит (2002
г.) се поддържа уебархив, съдържащ моментни снимки на исландски уебсайтове от 2004 г.
насам. Колекцията се поддържа от Исландската национална и университетска библиотека и
обхваща както сайтовете от националния домейн (.is), така и ръчно подбрани исландски
сайтове от други домейни.28 За свалянето на
ресурсите се използва роботът Heritrix. Осигурен е свободен достъп чрез Wayback Machine.
Във Франция дейността по събирането и
съхранението на френски уебсайтове се осъществява от Френската национална библиотека (BnF) и по-конкретно от националната
библиографска агенция.29 Обхватът на задължителния депозит в страната е разширен с
мрежовите публикации със закона от 2006 г.
Той задължава издателите и собствениците на
мрежови ресурси да осигурават достъп на библиотеката до тях. BnF споделя отговорностите
по депозита на уебресурси с Националния институт за радио и телевизия INA, на който е
поверено съхранението на сайтове, свързани
с осъществяването на аудиовизуална комуникация (предимно радио и телевизионни сайтове).
Използва се комбиниран подход за събирането на ресурсите, при който се извършва както автоматичен web harvesting на уебсайтове,
така и подбор на сайтове по тема или за определено събитие. За целта се използват роботът Heritrix, технологиите Wayback Machine
и NutchWAX, както и датската NetarchiveSuite.
Архивът е достъпен само за регистрирани
ползватели на националната библиотека чрез
читалните на Научната библиотека в Париж и
Авиньон.
В Германия Националната библиотека
(Deutsche Nationalbibliothek) получава задачата да комплектува, каталогизира, индексира
и архивира онлайн публикации с влизането в
сила през 2006 г. на закона за библиотеката.30
Това включва всички текстови, изобразителни
и зкукови произведения, достъпни в обществени комуникационни мрежи. Задължението
за депозиране обхваща както интернет публи-

кации, които имат печатна версия, така и типични мрежови материали. На този етап усилията на библиотеката са фокусирани върху
комплектуването на индивидуални уебсайтове
със съответните им печатни версии. Всяка отделна публикация се оценява и каталогизира
от служители в библиотеката. Самото каталогизиране не се извършва ръчно, а метаданните
се трансформират в библиографско описание
в каталога. Сред регистрираните публикации
са електронни книги и списания, дисертации,
музикални файлове, но се изключват уебсайтовете. За момента те не се събират, но библиотеката разработва проект за изпълнение на
базови организационни и технически принципи за автоматично събиране на уебсайтове. В
първия етап на проекта са въведени в действие различни похвати за автоматично предаване на онлайн публикации, както и основен
набор от метаданни за различни жанрове публикации и различни формати на данните.
В Нидерландия националната библиотека (Koninklijke Bibliotheek) стартира проект за
уебархивиране през 2007 г.31 Неговата първоначална цел е създаването на процедура и
инфраструктура за архивиране на селекция
от холандски уебсайтове и осигуряването на
Det digitale Nasjonalbiblioteket. //<http://www.nb.no/
(13.07.2012)>.

27

28
Icelandic Web Archive. //<http://vefsafn.is/index.
php?page=english (13.07.2012)>.

BnF Web Legal Deposit. //<http://www.bnf.fr/en/professionals/digital_legal_deposit.html (13.07.2012)>.
29

Deutsche Nationalbibliothek – Online Publications. //
<http://www.dnb.de/EN/Netzpublikationen/netzpublikationen_node.html;jsessionid=C738A377B18FA7CA98416421B
8651A22.prod-worker5 (13.07.2012)>.
30

Koninklijke Bibliotheek – Web archiving. //<http://www.
kb.nl/hrd/dd/dd_projecten/webarchivering/index-en.html
(13.07.2012)>.

31
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постоянен достъп до тях. Понастоящем архивирането на мрежови ресурси е включено в
ежедневната дейност на библиотеката. Предпочетен е подборният подход, тъй като Нидерландия няма законодателство за задължителен депозит, което да задължава издателите
да предоставят копия от своите публикации.
Поради това сайтовете се събират само след
получаване на разрешение от издателите. В
началото на 2011 г. са подбрани 3000 сайта,
които да бъдат събрани. Целта на библиотеката е до 2013 г. техният брой да се увеличи
на 10 000. От 2011 г. уебархивът е достъпен
в читалните, а на по-късен етап се предвижда
осигуряването и на онлайн достъп.
В Испания инициативата за събиране и
съхранение на националните мрежови ресурси е известна под наименованието „Цифрово
съхранение на испанския домейн (.es)”.32 Тя
се осъществява от 2006 г. в сътрудничество
с Internet Archive и чрез използване на неговите технологии. Извършва се сканиране и
web harvesting на националния домейн четири
пъти годишно. Архивът все още не е публично
достъпен, но се планира в бъдеще да се осигури възможност за търсене в него на място през
определени за целта компютри.

Очевидно е, че събирането и съхранението
на мрежовите ресурси, започнало в края на
миналия век като експеримент, вече се намира в една значително по-практична фаза на
изпълнение. Прилагането на трите основни
метода – автоматизирано събиране, подборно събиране и задължително депозиране на
тези ресурси, зависи преди всичко от целта,
за която се извършва, от вида на архива и от
достъпността на ресурсите. На световно равнище съществува консенсус по въпроса, че
само комбинирането на различните подходи
би довело до извличане на най-голяма полза
от заложените в тях предимства. Пред професионалната общност на библиотекарите и другите специалисти, които се занимават с тези
дейности стоят и много нерешени проблеми,
но една голяма част отдавна са преодоляни
и събирането, архивирането и ползването на
мрежови ресурси в много страни е факт. Може
би в бъдеще усилията ще бъдат съсредоточени най-вече върху въпросите, свързани с разработване на по-ефективни начини за подбор
и с дългосрочното съхранение на натрупаните уебресурси. Това изисква коопериране
на усилията на институции и професионални общности както на национално, така и на
международно равнище.

32
Archivo de la web española. //<http://www.bne.es/en/
LaBNE/ArchivoWeb/index.html (13.07.2012)>.
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Изслушване на представители
на ББИА в Комисията по
културата, гражданското
общество и медиите
ББИА / bbia@lib.bg
На 27 юни 2012 г. се състоя изслушване
на ББИА в Комисията по културата, гражданското общество и медиите в изпълнение на
предложението на г-жа Даниела Петрова, дадено на срещата с представители на асоциацията по време на Националната библиотечна седмица. В съответствие с процедурата по
изслушванията, УС на ББИА подготви матери-

ала „Проблеми на библиотеките в България и предложения за тяхната модерна перспектива”, който беше изпратен до
народните представители за предварително
запознаване.
В срещата участваха председателят на
Комисията по културата, гражданското общество и медиите г-жа Петрова и десет народни представители – членове на Комисията.
Министерството на културата бе представено
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от ресорния зам.-министър арх. Георги Стоев
и началника на отдел „Литературно наследство” г-н Игор Чипев. ББИА беше представена от: Снежана Янева, председател на УС на
ББИА; проф. Боряна Христова – директор на
Националната библиотека „Св. Св. Кирил и
Методий”; проф. Александър Димчев от Катедрата по библиотечно-информационни науки
и културна политика към Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Емилия Милкова – зам.-председател на УС на ББИА, Ваня
Грашкина и Спаска Тарандова – членове на УС
на ББИА, Ели Попова – директор на Изпълнителното бюро на ББИА.
Председателят на асоциацията благодари
за предоставената възможност и представи основните позиции и неотложните проблеми, изложени в материала. В своето изказване г-жа
Янева спомена за усилията на ББИА като професионална организация да бъде максимално
полезна за постигането на по-високо съвременно равнище на библиотеките в България,
сподели като положителен знак срещата ѝ с
министъра на културата. В изказването беше
изразена тревога от дългогодишното пренебрежително отношение към библиотеките от
страна на държавата и от изключително ниското заплащане на библиотечния персонал.
Беше посочено сериозното изоставане, както
от световните стандарти, така и от изискванията на обществото и нуждите на българските граждани. Мотивирана бе необходимостта
от промени в Закона за културното наследство, Закона за счетоводството и Правилника
за приложение на Закона за митниците, които да отразят спецификата на библиотечните
институции. Г-жа Янева акцентира върху направените в представения от ББИА материал
предложения за подобряване на състоянието
на библиотеките и осъвременяване на предоставяните от тях услуги.
Думата беше предоставена на зам.-министъра на културата за отговор по поставените въпроси. Арх. Стоев поясни, че Министерството много добре познава проблемите и
прави усилия да търси решения и изтъкна, че
нееднократно са внасяни предложения в Министерството на финансите за увеличаване
на стандартите за издръжка на делегираните дейности. Той покани г-н Чипев да обясни
ситуацията около забавянето на Стандарта за
библиотечно-информационно обслужване –
поднормативен документ към Закона за обществените библиотеки.

Г-н Чипев информира за случилото се през
изминалата година с преработката на Стандарта, за исканата финансова обосновка от
Министерството на финансите и необходимостта при изготвянето на разчетите те да
бъдат съобразени със ситуацията в страната.
Според господин Чипев Законът за обществените библиотеки работи и може да работи и
без Стандарта. Беше обяснено, че в адаптирания вариант на документа е внесена различна
философия за стъпаловидно движение в достигането на европейските стандарти, така че в
рамките на следващите 10 години те да бъдат
достигнати. Г-н Чипев поясни, че визията за
библиотеките на Министерството на културата
и на ББИА е една и съща. Относно ДДС върху книгата отбеляза, че е налице механизъм
средствата от него да се връщат в библиотеката чрез програмата „Българските библиотеки
– съвременни центрове за четене и информираност”. Коментарите по законите, засегнати
в изложението и споменати в материала, също
са известни; необходими са поправки, а по
Закона за културното наследство се работи.
Ваня Грашкина се спря на проблемите в
изпълнението на разпоредбите на Закона за
обществените библиотеки, като изрази несъгласие с тезата на г-н Чипев. Тя внесе яснота
по отношение на Стандарта, за който толкова активно настояват библиотечните специалисти. От позицията си на експерт, работил
по създаването на поредица от варианти на
този документ, тя уточни, че Стандартът няма
само финансови измерения. Целта е чрез въвеждането му да се осигури един минимум от
основни библиотечни услуги за гражданите
във всяко населено място на страната. Законът не може да бъде приложен от общините
без Стандарта. Тя подчерта, че това е важен
поднормативен документ към Закона за обществените библиотеки, който регламентира изцяло показателите и индикаторите за
библиотечно-информационното обслужване,
изискванията към професионалната подготовка на библиотечните специалисти и т.н.
До м. март миналата година са изработени 6
различни варианта на Стандарта, съобразени
с указанията на Министерството на културата. За момента няма яснота какво се случва с
последния седми вариант, изработен само от
експерти на Министерството и на какъв етап
е неговото придвижване към утвърждаването
му. Законът не се изпълнява и по отношение
на Националния съвет по библиотечно дело,
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който е заседавал само веднъж за последните
три години след приемането на Закона за обществените библиотеки и не изпълнява вменените му функции. Не е изготвена нова Наредба за библиотечните фондове, съобразена
със Закона за счетоводството и спецификата
на библиотеките. Беше изтъкнат нееднократно поставяния от ББИА въпрос относно малкия, крайно недостатъчен кадрови капацитет
на МК и неговата невъзможност да покрие целия обем от дейности. МК не открива целеви програми за финансиране на приоритетни
библиотечни дейности, така например дигитализацията на културното наследство е много
важен проблем, който се нуждае от целево
финансиране чрез специална програма. България е представила едва 14% от очакваното
количество в Европеана.
Според Емил Василев – член на Комисията,
проблемите с несъответствието в споменатите закони могат да се решат с диалог между
министрите от ресорните министерства. Несъобразените клаузи за инвентаризацията в
Закона за счетоводството със спецификата на
библиотеките и огромните фондове на част от
тях се оцени като абсурдна ситуация. Беше
подчертано, че ежегодните актове от страна
на Министерството на финансите не е решение.
Г-жа Емел Етем благодари за предоставената информация и подчерта категорично, че
в по-голямата си част това са нерешени управленски проблеми и Народното събрание не
може да покрива дейностите на Министерството на културата. Действително не е по силите
на двама специалисти да отговарят за всички библиотечни дейности, но проблемите са
в управлението, не в парламента е пречката
за приемането на нормативните документи за
библиотеките. Относно завишаването на бюджета за 2013 г., то може да се дискутира в
подходящото време – през есента. Отправени
бяха препоръки да се приемат спешно поднормативните документи и да се обърне внимание

на Министерството на културата за по-голяма
експедитивност в изпълнението на задачите.
Проф. Александър Димчев се включи в диалога с ясно зададен въпрос към Министерството: могат ли да посочат конкретни срокове за изпълнение и решение на поставените
неотложни проблеми. Настоятелно помоли за
ясни ангажименти по направеното от ББИА изложение и формулирани предложения.
Проф. Боряна Христова подчерта, че има
диалог между Министерството и Националната библиотека, постига се разбиране в общата работа по проекти и съвместни дейности.
Беше отправена молба да се включат повече
библиотечни експерти при подготовката на
промените в Закона за културното наследство.
Народният представител Любомила Станиславова отправи сериозна бележка към Министерството на културата и изказа очаквания
и пожелания за бързи и оперативни действия
за отстраняване на пречките и изпълнение на
ангажиментите към библиотечния сектор.
Г-жа Янева благодари за дискусията и отбеляза, че за акцент в писмото на Министерството на финансите до Министерството на
културата във връзка със Стандарта трябва да
се приеме не толкова тежката финансова ситуация в страната, а мотивираността на предложенията и необходимостта да се защитят
интересите на гражданите.
Г-жа Петрова направи заключение, че срещата е била много полезна. Налагат се изводите, че е необходима по-добра комуникация,
по-бързо движение на задачите от страна на
Министерството, което има ресурс за вземане
на решения.
Ключови думи: ББИА, Закон за културното наследство, Закон за обществените библиотеки, Комисия по културата, гражданското
общество и медиите, Министерството на културата, Стандарт за библиотечно-информационно обслужване
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ХХII национална годишна
конференция на ББИА
„Библиотеките днес –
иновативни политики и
практики”
София, 7–8 юни 2012
Ели Попова / epopova@lib.bg
ИБ на ББИА
Отмина още едно от значимите традиционни събития, които ББИА ежегодно организира –
ХXІI национална конференция. Форумът на
тема „Библиотеките днес – иновативни политики и практики” се проведе в София на 7 и
8 юни. За пореден път наши съорганизатори
станаха колегите от Катедра „Библиотечноинформационни науки и културна политика”
към Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Конференцията получи подкрепата на традиционните си
партньори: Фондация „Америка за България”,
UNI SYSTEMS България, РАЙС ЕООД, ИКТ Развитие България, CABI и ELSEVIER.
Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски” събра повече от 120 библиотечни специалисти от цялата страна. Откриването на голямото събитие на библиотечната
общност започна с поздравителен адрес до организаторите и участниците в конференцията
от Даниела Петрова – председател на Комисията по културата, гражданското общество и
медиите към 41-вото Народно събрание. Случайно или не, откриването на националната
конференция стана точно на датата на 60-ия
рожден ден на нашия уважаван колега, авторитетен учен, обичан и широко известен преподавател, сърцат деятел на асоциацията от
самото ѝ създаване – проф. Александър Димчев. Поздравихме го от сърце. Приветствени
думи към юбиляра и библиотекарите поднесе ректорът на Софийския университет проф.
Иван Илчев. Председателят на ББИА – г-жа
Снежана Янева, имаше нелеката, но приятна
задача да изнесе на плещите си това наситено
със знакови моменти откриване.

Първата сесия, озаглавена „Иновативни
библиотечни политики” с модератор проф.
Симеон Недков даде висок старт на форума.
Модерни теми като „Организационни трансформации в българските обществени библиотеки във връзка със стратегия „Европа 2020”,
„Училищното библиотечно пространство в
представите на професионалистите и потребителите”, „Библиотеката – модерна в традицията” приковаха вниманието на присъстващите в
залата. Поднесени интересно, изпълнени със
съдържание и богата информация за предстоящи и реализирани възможности презентациите предизвикаха интерес, отразил се в последвали въпроси по време на дискусията.
Втората сесия „Иновативни практики в
библиотечната организация и управление. Библиотечни мрежи” носеше не само
стойностна професионална информация, но
беше интелигентно и съпричастно модерирана
от г-жа Анелия Иванова – директор на Регионалната библиотека в гр. Монтана. Прозвучаха нови и модерни теми, отразяващи динамичното развитие на библиотечните процеси
в условията на информационното общество:
„Библиотечните мрежи и организация на знанието, „Библиотеката на НАТФИЗ отговаря на
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предизвикателствата на 21. век”, „Пътят към
зелена библиотека”, „Предизвикателството да
си пионер!”, „Избор и внедряване на иновациите – организационни и комуникационни аспекти”, „Уебсайтът на библиотека „Паница” –
обновена визия и функционалност”, „Проект
НАБИС – нови възможности за библиотеките
в България”, „Създаване на координирани и
взаимнополезни контакти между РБ „Никола
Фурнаджиев” и училищата на територията на
община Пазарджик”.
Третата сесия под надслов „Книжовното
културно наследство в библиотеките –
опазване, достъп и популяризиране” с
модератор г-жа Ваня Грашкина сложи акцент
върху изключително значима и актуална тема
не само за библиотеките в България, но и за
всички фактори в държавата, от които зависи
съдбата на книжовното наследство – паметта
на нацията. Докладите от тази сесия: „Европейски програми за дигитализация”, „Национална стратегия и програма за опазване на
книжовното културно наследство и осигуряване на достъп до него”, „Международните проекти на Централна библиотека на БАН”, „Представяне на международния проект „Itineraires
Balkaniques collection numérique en réseau”,
„Библиотеката, дигитализацията и знанието
във времето на Open Access”, „Как дигитализираме библиотечни документи?”, „Две разбирания за същността на дигитализацията”
разкриха в логична последователност мястото на темата в политиките, в международното сътрудничество и проекти, в новия поглед
към ролята и отговорностите на библиотеките
в ХХІ век.
След като приключи деловата работа в
първия ден на форума директорът на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски”
г-жа Анна Ангелова покани участниците да
видят „работната площадка” на големия про-

ект за ремонт и обновяване на част от библиотеката. Тя заведе внушителна група от колегията в бившия ресторант „Яйцето”, където
бяха подредени чували със стотици хиляди
томове, изнесени фондове от ремонтираните в
момента помещения. Всички бяха впечатлени
от огромния труд на колегите. Със сигурност
почувстваха мъничко благородна завист и
много професионална гордост, че най-старата
и голяма университетска библиотека в страната ще бъде модернизирана и обновена по
най-съвременен модел, пък макар и частично.
Убедителният разказ на г-жа Ангелова за значението на проекта, нейната увереност, че ще
се справят с огромния обем от физическа и
професионална работа в срок допълни оптимизма, че чутото в докладите ще бъде претворено и в практиката.
Първият ден на националната конференция завърши по традиция с коктейл. Гостите, участниците и организаторите можаха да
обменят впечатленията си от изминалия ден,
да споделят професионални и лични събития
и истории, да се похвалят с постигнати цели,
спечелени и изпълнени проекти, да споделят
проблеми, чакащи трудни решения.
Вторият ден на конференцията събра участниците в Конферентна зала на Софийския
университет „Св. Климент Охридски”. Презентациите на четвъртата сесия „Иновативни услуги за потребителите” с модератор проф.
Александър Димчев бяха „Услугите в контекста
на новата организационна структура на Столична библиотека – предизвикателства и възможности”, „Иновативни библиотечни услуги
за студенти, специализанти и преподаватели
по дисциплини, свързани с човешкото здраве,
предлагани от Централна медицинска библиотека при МУ”, „Динамика на читателските потребности на читателската аудитория от 7 до
19 години в Регионална библиотека „Гео Милев”, „Библиотеката, в която услугите за не-
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зрящи читатели вървят напред”, „Къде,
как и какво четат децата ни – библиотека и училище заедно и с обща цел в
ХХІ век”, „Библиотеките и образованието – точки на пресичане”, „Иновации
в университетските библиотеки”, „Проект „УСПЕХ” и европейските хоризонти
пред участниците в клуб „Съвременен
читател”. Те представиха конкретни постижения на българските библиотеки в
тяхното изпълнено с трудности, но неотклонно движение напред към модела на съвременните библиотеки и модерното обслужване, което те предлагат на потребителите си.
Реалната движеща сила в библиотеките
е библиотекарят. Ето защо, разсъждавайки
за иновационните тенденции в политиките и
практиките, не беше пренебрегнато най-важното – иновативното мислене, адекватната
съвременна подготовка и правилното професионално поведение на библиотечните специалисти. Последната, пета сесия с модератор г-жа Снежана Янева, беше посветена на
темата „Нови предизвикателства пред
библиотечния персонал и неговите компетентности, образование и квалификация”. Логическата последователност на докладите изгради мозайка от акценти в рамките
на тази проблематика: „Специалност Библиотечно-информационни науки в Софийския
университет „Св. Климент Охридски” – традиции и иновации”, „Библиотечната професия и
поведението на библиотекаря – стара тема с
ново съдържание”, „Библиотечни компютърни технологии – знания и компетентности за
ХХІ век”, „Библиотекарят и българската (не)
реалност”, Функции на училищната библиоте-

ка и мисия на библиотекаря в съвременните
образователни условия”, „ББИА в подкрепа на
продължаващата професионална квалификация”, „Стратегическите приоритети на ИФЛА
до 2015 г. и ролята на ББИА за приобщаването
на българската библиотечна общност”.
Като цяло можем да отбележим, че тазгодишната конференция премина изключително
успешно. Това се дължи на удачно избраната тема, хвърлила предизвикателство и дала
възможност на колегията да изведе своите
приоритети, да осмисли постигнатото в контекста на международните тенденции и добри
практики, да сподели своите малки и големи
победи, извоювани трудно, но значими заради
достойно отстояваната роля на библиотеките
и авторитета на библиотечната професия.
На сайта на библиотечната асоциация –
www.lib.bg, в рубрика „Дейности”, подрубрика „Конференции” всеки, който се интересува
може да намери пълната програма на конференцията с прикачени презентации. През
есента ББИА ще публикува, както винаги, и
сборник с докладите от конференцията.
Ключови думи: ББИА, книжовно наследство,
национални конференции

Обучения за придобиване
на професионална
квалификация по професия
„Библиотекар”
Антоанета Димитрова / adimitrova@lib.bg
ИБ на ББИА

През 2010 г. в изпълнение на Закона за
обществените библиотеки, Българската биб-

лиотечно-информационна асоциация (ББИА)
и Асоциация „Съвременни читалища” (АСЧ)
предприеха съвместни действия по осигуряване на обучение за придобиване на ІІІ степен
на професионална квалификация по професия
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„Библиотекар”, специалност „Библиотекознание” за хора със средно образование, които
работят или искат да работят в библиотеки и
следва да получат професионална квалификация „Библиотекар” до 7 години от влизането
в сила на Закона (Преходни и заключителни
разпоредби, т. 7). Съдържанието на учебната
програма е разработено от експерти на ББИА
и е съобразено с изискванията на Закона за
професионалното образование и обучение и
със съвременните тенденции в развитието на
библиотечно-информационните науки. Учебната програма – 960 ч. (416 ч. теория и 544
ч. практика) – съдържа 20 общи и отраслови дисциплини, разпределени в четири модула.
Успешно приключиха обученията за придобиване на ІІІ степен на професионална
квалификация по професия „Библиотекар”,
организирани от Центъра за професионално
обучение към АСЧ съвместно с ББИА и шест
регионални библиотеки – Варна, Видин, Враца, Пазарджик, Разград и Търговище, Централна общинска библиотека „Петя Йорданова” – Исперих и читалищна библиотека при НЧ
„Алеко Константинов 1884” – Провадия.
Първото обучение, което започна на 9
февруари 2011 г. в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград, завърши
с държавни изпити по теория и практика на
17 юли 2012 г. Всички 20 читалищни библиотекари от област Разград преминаха пълния
курс на обучение (960 ч.) и положиха успешно финалните изпити по теория и практика.
Получените теоретични знания и практически
умения по основни библиотечни дисциплини
са предпоставка за подобряване на работата
в техните библиотеки, за предлагане на нови,
модерни услуги на местните общности, за повишаване авторитета на библиотеката като
място за достъп до информация и знание в
малките населени места.
Седемте обучения, които стартираха през
ноември и декември 2011 г. и са финансирани по схемата „Аз мога повече” на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”,
приключиха в края на м. юни 2012 г. За осем
месеца обучаемите преминаха по-голямата
част от учебната програмата в рамките на 600
ч. като получиха знания и умения по основните библиотечни дисциплини (Общо библиотекознание, Библиотечни фондове, Библиотечни каталози, Библиотечно обслужване,

Враца

Враца

Пазарджик

Пазарджик
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Управление и организация на библиотеката),
компютърна грамотност и английски език.  
Директорът на изпълнителното бюро на
ББИА Ели Попова и председателят на АСЧ Георги Петров връчиха на тържествени церемонии удостоверенията на библиотекарите, обучаващи се в Регионална библиотека „Никола
Фурнаджиев” – Пазарджик (13 души от общините Велинград, Пазарджик и Септември),
Регионална библиотека „Христо Ботев” –
Враца (12 души от общините Враца, Мездра и
Монтана) и Регионална библиотека „Михалаки
Георгиев” – Видин (12 души от общините Белоградчик, Видин и Кула). Всички обучаеми
получиха по един екземпляр от книгата на
Розвита Пол и Петер те Бьокхорст „Измерване на качеството в библиотеките. Оценяване
на ефективността” и рекламни материали на
ББИА.
На 16 юли 2012 г. на тържествени церемонии в Търговище и Исперих организационният
секретар на ББИА Красимира Папазова и председателят на АСЧ Георги Петров връчиха удостоверенията на библиотекарите, обучаващи
се в Регионална библиотека „Петър Стъпов” –
Търговище (5 души от общините Търговище и
Омуртаг) и в Централна общинска библиотека „Петя Йорданова” (9 души от община
Исперих). Всички завършващи получиха по
един екземпляр от книгата на Розвита Пол и
Петер те Бьокхорст „Измерване на качеството
в библиотеките. Оценяване на ефективността”
и рекламни материали на ББИА.
На 18 юли 2012 г. лично зам.-председателят на ББИА и директор на Регионална библиотека – Варна Емилия Милкова и председателят
на АСЧ Георги Петров връчиха удостоверения
и рекламни материали на ББИА на 11 библиотекари от община Провадия. На церемонията в
НЧ „Алеко Константинов 1884” – Провадия
присъстваха Лидия Димитрова – зам.-кметът
на община Провадия, читалищният секретар –
Силвия Боева, Росица Пиринлиева – началник
отдел „Хуманитарни дейности”, Николай Марков от Програма „Глоб@лни библиотеки – България” и преподавателите Елисавета Великова
и Мария Минкова – директор на Университетска библиотека към ВСУ „Черноризец Храбър”.
Същия ден се състоя и официалното връчване на удостоверения и рекламни материали на ББИА на 8 читалищни библиотекари от
община Долни Чифлик в Американската читалня на отдел „Изкуство” при Регионалната
библиотека „Пенчо Славейков” – Варна. На

Варна

Варна

Видин

Видин
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церемонията присъстваха Станка Димитрова (Дирекция „Култура” при Община Варна),
Емилия Милкова (зам.- председател на ББИА и
директор на РБ „Пенчо Славейков” – Варна),
Елица Лозанова-Белчева (член на Управителния съвет на ББИА), Георги Петров (председател на АСЧ), Николай Марков (регионален
мениджър Програма „Глоб@лни библиотеки –
България”) и преподавателите от РБ „Пенчо
Славейков” – Варна.
Ключови думи: ББИА, библиотечна квалификация, Народно читалище „Алеко Константинов 1884” – Провадия, обучителни
програми за библиотекари, професионална
квалификация, Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин, Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик,
Регионалната библиотека „Пенчо Славейков” – Варна, Регионална библиотека „Петър
Стъпов” – Търговище, Регионална библиотека
„Проф. Боян Пенев” – Разград, Регионална
библиотека „Христо Ботев” – Враца, Централна общинска библиотека „Петя Йорданова” –
Исперих

Провадия

Провадия

Търговище

Исперих

Търговище

Исперих
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Преподаватели и обучаеми
споделиха с нас:
Янка Веранева
НЧ „Св. Пантелеймон – 1909”
с. Паталеница, общ. Пазарджик
„През м. декември 2011 г. се включих в
обучение за придобиване на професионална
квалификация „Библиотекар”, което се проведе в Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик. На 10 юли 2012 г. аз и
още 12 колеги от област Пазарджик получихме своите удостоверения за завършено обучение. Искам да изкажа своята благодарност
към Асоциация „Съвременни читалища”, Българска библиотечно-информационна асоциация и Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик затова, че ни дадоха тази
възможност. Библиотекар съм от 6 години и
при проведеното обучение научих колко много неща мога да направя в моята библиотека.
Контактите с другите колеги и обмяната на
опит също бяха много полезни.
Мога да кажа, че за тези 6 години нещата в библиотеките се промениха значително.
В нашата работа непрекъснато навлизат нови
технологии, потребностите на хората от информация нараснаха. По време на обучението
често се коментираше ролята на библиотеките
в днешно време, нуждите на хората и най-вече
на подрастващите от книги и информация. За
себе си направих следния извод – трябва да
работим така, че хората да осъзнаят, че имат
нужда от библиотеките. Да знаят, че когато
имат нужда от помощ и информация има едно
място в селото където могат да я намерят и да
им се помогне. Промяната трябва да започне
от самите нас – библиотекарите, а това означава, че библиотекарят непрекъснато трябва
да обновява и увеличава своите знания.”
Валентина Петрова
НЧ „Пробуда – 1931”
кв. Бистрец, гр. Враца
„За нас беше много полезно и приятно...
Придобих знания, които успешно мога да прилагам на практика... Всичко беше интересно,
от всеки предмет взехме по нещо ново и полезно.”

Петя Маринова
НЧ „Светлина – 1910”
с. Баница, общ. Враца
„Важно е в библиотеката да работи квалифициран персонал, за да отговори на нуждите на потребителите. Научихме се да работим
добре в екип. Това, че бяхме от три различни
общини ни даде възможност да споделяме помежду си добри практики и опит... С радост и
ентусиазъм очакваме да продължим през септември.”
Румен Христов
НЧ „Селска пробуда – 1925”
с. Горно Пещене, общ. Враца
„По време на това обучение имах щастието
да се запозная с информационните възможности, които предлага интернет. За мен това
бе непознат свят, сякаш съм бил сляп досега, отвориха ми се очите. Ще направя всичко
възможно да осигуря достъп до интернет и в
нашата читалищна библиотека.”
Гергана Панова
РБ „Михалаки Георгиев” – Видин
„С повишаването на професионалната си
квалификация библиотекарите вече ще могат
да осигурят по-ефективното функциониране
на библиотеките от област Видин – град Кула
и селата Ясен, Винарово, Кутово, Сланотрън,
Капитановци, Тополовец, Старопатица, Арчар,
Стакевци, Салаш и Гъмзово. Читалищните
библиотекари, включени в обучението са на
различна възраст, с различен професионален
опит и без библиотечно образование. Обединяващото звено се оказа желанието им да
имат необходимото библиотечно образование
и познания, които да са в помощ на тяхната професионална практика. Съзнавайки, че
днес когато библиотечната професия далеч не
се свежда само до раздаването на книги и изискванията към библиотеката и хората, които
работят в нея се променят с бързи темпове е
от особено значение библиотечните специалисти да притежават необходимите умения,
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познания и качества, за да могат адекватно
да отговорят на тези изисквания, така че те
и библиотеките, в които работят да бъдат реална част от информационния свят, в който
информацията е на един клик разстояние и е
достъпна тук и сега.
Този вид повишаване на професионалната
квалификация на практика е много удобен за
читалищните библиотекари по няколко причини. Обучението се провежда в близост до мес-

тата, в които живеят и работят, т.е. те не се
откъсват от семействата си. Обучителите са им
познати, което скъсява дистанцията преподавател – обучаем. Инициативата e полезна както
за обучителите, така и за обучаемите. Първите
споделят с колегите си от читалищните библиотеки своите професионални опит, знания и умения, а вторите придобиват реално самочувствие
на хора, притежаващи образователен ценз за
професията, която упражняват.”

101-ва конференция на
библиотечните асоциации във
Федерална република Германия
Хамбург, 22–25 май 2012
Анна Попова / apopova@lib.bg
ИБ на ББИА
В дните около 24 май за първи път не празнувах в България. Преживях своеобразен професионален празник в Хамбург на годишната библиотечна конференция в Германия. Тя
събра 5000 библиотечни специалисти и представители на бизнеса, свързан с библиотеките и информацията. Изключителен форум на
модерните, променящи се, близки до хората
библиотеки.
Това беше 101-вият Bibliothekarstag – така
по традиция се нарича общата годишна конференция на немските асоциации, работещи
в сферата на библиотечно-информационния
сектор. Над 200 чужденци от цял свят участваха в конференцията. Огромната отговорност за застъпничеството за библиотеките и
професионалното израстване на библиотекарите в една голяма държава е споделено от
няколко асоциации, спецализирани в различни полета за дейност. За чуждестранните гости се състоя сесия за ориентиране, на която
бяха представени библиотечните сдружения в
Германия. Организацията „шапка” на всички
е Федералният съюз на библиотечните и
информационните асоциации (Bibliothek
und Information Deutschland – BID).
Съюзът обединява три институционални

и професионални асоциации, както и Асоциацията на информационните изследователи,
компанията ЕКЦ (доставчик на библиотечно
оборудване), Гьоте-институт и Фондация Бертелсман. Представлява обединените интереси
на своите членове на национално и европейско равнище. Координира връзките с обществеността в библиотечния и информационния
сектор и осигуряването на информация за
сектора пред управляващите и финансиращите органи. Член е на EBLIDA и IFLA. За нас е
интересно да отбележим, че международната
дейност на съюза се финансира от държавата в лицето на Министерството на външните
работи на Германия и от Директора на федералното правителство за култура и медии. За
тях е важно немският опит да бъде популярен
в чужбина и немските експерти да могат да
„внасят” водещи практики от целия свят. Към
съюза функционира т. нар. „постоянна комисия” Bibliothek & Information International –
BII, която координира трансфера на know-how
в Германия, като подпомага библиотечни специалисти да участват в конференции и обменят опит в чужбина. Тя разполага и със специален фонд за подпомагане на чуждестранни
специалисти, посещаващи немски библиотеки
и форуми. Моето и на още около 30 колеги
пребиваване в Хамбург беше спонсорирано по
този начин.
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През 2009 г. съюзът публикува промоционалната брошура „21 причини за добри библиотеки”, с която подпомага застъпничеството за библиотеките, убеждава политическата
класа в необходимостта от поддържане на
добри библиотеки в името на благоденствието на обществото. Тя съдържа и насоки към
управляващите за съдържанието на понятията
„постижение” и „качество в библиотеките”.
Немската
библиотечна
асоциация
(Deutscher Bibliotheksverband e.V. – dbv) е
обединение на асоциациите на Източна и
Западна Германия. В нея членуват само институции и те са 2100. Основната ѝ задача е
да изтъква ролята на библиотеките в обществото, като подготвя официални становища
и препоръки, които да влияят на държавната
политика в областта на библиотечното дело.
Тя огласява пред обществото целите и функциите на библиотеките, напомня ги постоянно, защото нищо не е веднъж завинаги дадено
на този свят; и най-древните институции днес
трябва да защитават своето право не само на
съществуване, но и на продължаваща и стабилна държавна подкрепа. Тази Асоциация е
поела ангажимента да работи с политиците на
държавно, федерално и общинско ниво. Всяка
година издава обобщен доклад за работата на
библиотеките, в който привежда количествени и качествени аргументи за полезността на
библиотеките и необходимостта от постоянно
добро финансиране. Освен това тя работи за
развитието на стандартни и ефективни решения на професионални проблеми. Това е асоциацията, с която ББИА поддържа тесни контакти.
Асоциацията на немските информационни и библиотечни професионалисти
(Berufsverband Information Bibliotheke e.V. –
BIB) e най-многобройната. Състои се от 6300
индивидуални членове. Специализирана е
главно в подобряване, модернизация и стандартизация на обучението за библиотекари.

Поддържа база данни от всички инститиции в
Германия, предлагащи базово и продължаващо образование. 15 регионални групи на асоциацията се грижат за продължващата квалификация на членовете ѝ. От 1949 г. издава
професионалното списание BuB в тираж 9000
екземпляра.
Асоциацията на немските библиотекари (Verein Deutscher Bibliothekaree e.V. – VDB)
обединява 1700 университетски библиотекари
и изследователи по библиотечно дело. Насърчава партньорството, обмена и научните изследвания на работещите в тези библиотеки.
Обръща специално внимание на квалификацията на младите библиотекари. Затова често
изразява становища и препоръки по отношение на практическото и теоретичното обучение на библиотекарите от университетските
библиотеки.
Първото впечатление от организацията на
такава мащабна конференция е, че всички
тези асоциации работеха съгласувано, сякаш
споделят един офис. В самия конгресен център имаха общо информационно бюро, откъдето „дирижираха” събитията, подпомагаха
участниците, свързваха специалисти от различни библиотеки и държави.
Библиотеките
в Германия
В сесията за ориентация на чуждестранните
гости бяха отбелязани следните тенденции:
Библиотеките все повече се развиват като
привлекателни
места
в
урбанистичните
структури, места за учене и общуване.
Колекциите се изместват от пространства
за посетители; услугите се автоматизират;
интериорът се разнообразява; подновява се
мебелировката от 70-те и 80-те години на
миналия век. Ако си припомним публичната
лекция на г-жа Роберта Стивънс на нашата
библиотечна седмица през май 2009 г., ще
установим, че това са същите тенденции,
характерни и за американските библиотеки
през ХХІ век. Финансовата стагнация е факт
навсякъде: в немските библиотеки бюджетът
за набавяне на нови библиотечни документи е
намален с една трета, а 43% от библиотеките
на пълно работно време през 2011 г. са имали
бюджет за набавяне под 5000 евро.
Специален панел бе посветен на Немската
дигитална библиотека, която се подготвя от
няколко години и ще бъде пусната онлайн в
края на 2012 г. Това е централен портал за
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правителство да отдели още около 10 милиона
евро за дигитализиране на 200 000 заглавия
годишно. Много подходящ пример как трябва
да се искат конкретни суми за конкретни цели,
облечени в цифри и график. Това становище
не е изпратено по пощата. За да му се обърне
специално внимание, асоциацията е намерила
средства да организира луксозна вечеря за
политическите кръгове в Берлин.

Детският отдел на централната
обществена библиотека в Хамбург
достъп до дигитализирани обекти на 30 000
културни и научни институти. Национален
агрегатор за Европеана. Тъй като създаването
на такъв портал е задача, залегнала в проекта
на ББИА за Национална програма за опазване
на
културното
книжовно
наследство
и
осигуряване на достъп до него, ще си позволя
да разкажа по-подробно за немския модел.
Проектът се управлява от т.нар. Компетентна
мрежа, която включва 13 институции от
сферата на библиотеките, музеите и архивите.
Органите на управление са общо събрание,
изпълнително бюро и управителен съвет.
Финансирането на Немската дигитална
библиотека се осигурява от федералното правителство, провинциите и общините. Между
основните дейности по подготовката на Немската дигитална библиотека са:
• създаване и администриране на централен портал Немска дигитална библиотека и неговото интегриране с Европеана;
• разработване на технически инструменти за дигитализация и управление
на данни и на знания в контекста на
портала;
• задаване на стандарти, осигуряващи
съвместимост;
• разработване на бизнес модел за поддържането на портала;
• управление на обществени и частни дарения за осигуряване на дигитално съдържание.
През 2011 г. Немската библиотечна
асоциация
представя
становище
пред
държавната и федералните власти, в което
сбито, на една страница, показва колко важна
е дигитализацията. За да продължи успешно,
е необходимо за периода 2012–2016 към
европейските фондове за тази цел германското

Библиотеките
по света
На 24 май се състоя т.нар. „международен
панел” на конференцията, където в препълнена зала, насядали по пода, изслушахме презентации за развитието на библиотеките във
Великобритания, Финландия, Чехия и Корея.
Великобритания
Джон Доулън от Лондон е добре познат на
нашата общност. Той е гостувал в България
като консултант по проекта „Правна регулация за библиотеките и библиотечно-информационните дейности в България”, подкрепен от
Британския съвет. В момента работи за CILIP.
Той положи усилия да не звучи песимистично,
разкривайки тревожната картина за обществените библиотеки във Великобритания. Затварят се библиотеки, които не доказват високо потребление и посещаемост. Ако не се
закриват напълно, се оставят в ръцете на доброволци, които да обслужват без заплащане.
Професионалната организация CILIP убеждава обществото, че в библиотеките обслужват
професионалисти. Доброволците носят добавена стойност, но не могат да изместят специалистите. Джон Доулън представи накратко основни моменти от „националния план за
достъп”: единно национално дигитално присъствие за обществените библиотеки, единен
вход за достъп до всички услуги в обществените библиотеки; стратегическа цел на предоставяното дигитално съдържание да бъде:
четенето, ученето, информацията, пространство за гражданско участие, достъп до библиотекаря 24 часа 7 дни в седмицата.
Финландия
Висок гост на конференцията бе г-жа Синика Сипила, директор на Финландската библиотечна асоциация, избрана за президент на
ИФЛА и встъпваща в тази длъжност през 2013
г. Тя представи състоянието на обществените
библиотеки във Финландия. Възникнали са,
както и нашите, през епохата на финландското национално възраждане през ХІХ век.
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Първият закон за библиотеките е от 1928 г.,
а сега действащият е от 1998 г. Финландците са възприели американската концепция за
обществените библиотеки като безплатни и
достъпни демократични центрове за информация и култура. Днес те са 308 общински
библиотеки с 486 филиала и 152 библиобуса,
осигуряващи услуги за 12 000 малки населени места. Министерството на образованието
и културата начертава политиките и стратегиите и осигурява финансирането на сгради,
ремонти и оборудване. Останалата част се поема от общините, които отделят 1% годишно
от целия си бюджет за библиотеката. Министерството е разработило „Препоръки за качество в обществените библиотеки” (Quality
recommendations for public libraries).

Позволявам си да изляза извън рамките на
презентацията на г-жа Сипила и да навляза в
съдържанието на документите, които тя посочи на слайдовете си, за да илюстрира държавната политика в областта на библиотеките.
„Препоръки за качество в обществените
библиотеки” е документ, който отговаря по съдържание на очаквания от нас вече три години
Стандарт за библиотечно обслужване в България – поднормативен документ към Закона
за обществените библиотеки. В него се задават препоръчителни стойности за набавяне на
нови материали, посещаемост, пространство,

оборудване, работно време,
продължаваща квалификация на персонала и др. Следната препоръка илюстрира
ръста на комплектуването
във Финландия: „Относително добро осигуряване на
нови публикации може да се
постигне с 300–400 книги
на 1000 жители. Малките общини се нуждаят
от по-голямо набавяне, за да осигурят широк
достъп до разнообразни ресурси.” Възприета
е препоръката на ИФЛА новите материали да
съставляват 40% от фонда на свободен достъп. Когато колеги от цялата страна задават
въпрос към ББИА какъв процент да отчисляват годишно, отговорът е труден: български
стандарт не е изработен, а международният е
непостижим за сегашните условия у нас.
От базата данни с национална статистика
на обществените библиотеки във Финландия
проличава, че макар да не са поднесени като
задължителни, тези препоръки се изпълняват.
Затова във Финландия 80% от жителите са регистрирани като ползватели на библиотеките
(в България са 10%). През 2011 г. средно на
жител се падат 10 посещения и 18 заети материали. Финландските ученици са винаги на
1-во или 2-ро място по успех в международните тестове PISA. Г-жа Сипила изтъкна, че
рецептата за този успех включва 4 фактора:
образователната система, високо квалифицираните учители, свободата, дадена на училищата, и висококачествената и ефективна
мрежа от обществени библиотеки, безплатна
и отворена за всички. Когато УС на ББИА трябваше да даде своя вот за президент на ИФЛА
за мандата 2013–2015 г., ние гласувахме за
финландската кандидатка г-жа Сипила именно защото е активен и заслужил представител
на национална библиотечна система, от която
могат да се учат всички държави. На друга сесия г-жа Сипила разказа за подготовката на
78-ия световен библиотечен конгрес на ИФЛА
в Хелзинки, 11–17 август. Любопитна подробност: Елегантното и вдъхновяващо лого
на конгреса е дело на латвийска студентка,
която печели конкурса на организационния
комитет. С наградата си купува първия личен
компютър.
Южна Корея
Най-празнично и безпроблемно обаче прозвуча презентацията на г-жа Сук Ли, директор
на отдела за детско обслужване при Нацио-
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налната библиотека в Сеул. Въпреки възхода
на корейските библиотеки, през 2006 г. Националната библиотека решава, че качеството трябва непрекъснато да се подобрява,
особено в подготовката на професионалисти,
изграждането на колекциите и разработване
на първокласни програми за четене. Затова
въвежда нова структура: Национална библиотека за деца и младежи. Тя обучава, подпомага и координира работата на детските отдели
в обществените библиотеки. Обратно на европейските и американските тенденции, финансирането за нова литература в Южна Корея се увеличава, а заедно с това и броят на
ползвателите и заетите маетриали. Последваха коментари за „Азиатското чудо”, пренесено
в библиотеките.
За изложбата и...
националната статистика
По мащаби всичко на тази конференция
напомняше конгрес на ИФЛА. И изложбата
беше внушителна – 150 щанда на издателства
и фирми, снабдяващи библиотеките с оборудване, софтуер, мебели.
През последния ден имах възможност да се
спра пред около 30 щанда, но искам специално да обърна внимание на софтуерa Simonlib
на фирмата Xsystems. Това е уебинтегрирана
система за събиране, обобщаване и анализ
на библиотечна статистика за системи от библиотеки – регионални или национални.Всяка
участваща библиотека има потребителски профил и сама подава своите статистически данни. Данните, които се събират, са съгласувани с международния стандарт ISO 2789:2006.
Информация и документация. Международна
библиотечна статистика, който наскоро бе утвърден от БИС и се очаква да бъде публикуван
на български език. Събирайки данни от биб-

лиотечни мрежи, софтуерът дава възможност
да се сравняват и анализират количеството и
качеството на изпълнението на библиотечните дейности, на базата на които да се вземат
ефективни управленски решения на местно,
регионално и национално ниво. Отчитането
по показателите на международния стандарт
дава възможност за съпоставимост в световен
мащаб. Българските библиотеки се нуждаят от
подобно решение. Известно е, че от 2005 г.
насам Националният статистически институт
поддържа годишна статистика само за 47 библиотеки в страната – тези с над 200 000 тома
фонд.
Всяка библиотека подава статистика в Министерството на културата, но тя не се обобщава и обработва. Можем ли като финландците
да кажем колко книги на глава от населението
купуваме в България? Колко средства харчим
за нови постъпления? Купуваме ли книжки за
деца в предучилищна възраст? Колко са те?
Как тогава да защитим исканията си пред държавната и местната власт? Как да докажем
с цифри, че сме полезни за нацията? Как да
обосноваваме нуждите си, когато кандидатстваме по проекти? По закон Националната
библиотека трябва да поддържа националната статистика за обществените библиотеки, но
държавата не ѝ предоставя средствата за тази
дейност. Това не е въпрос на една или две
щатни бройки, които да събират данни от цялата страна, а въпрос на система за събиране,
оценка и мониторинг, подобна на споменатия
софтуер Simonlib. За всички, които се интересуват, ББИА може да организира с фирмата онлайн демонстрация на английски език за
възможностите на системата.
Работни срещи с колеги
По инициатива на г-жа Хела Клаузер от
Немската библиотечна асоциация на 23 май
се проведе среща на специалисти от асоциации и библиотеки от други страни, които отговарят за международната дейност. Участваха
колеги от Германия, Франция, Чехия, Русия,
Нидерландия и България. Целта бе да идентифицираме общи интереси и да намерим механизми за коопериране, теми за общи проекти
и възможни източници за финансиране. Групата се разширява, обсъждането продължава
по електронната поща. Един месец преди конференцията колегите от немската библиотечна асоциация ме попитаха какви теми ме интересуват и как биха могли да ми съдействат
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по време на конференцията. Откликнаха, като
ми уредиха срещи с 3-ма колеги, занимаващи
се със застъпничество и обучения.
За гостоприемството
Немските колеги направиха всичко възможно да се почувстваме желани гости в една
уредена и спокойна страна. Таксата за участие и хотелът бяха платени от тях. С регистрацията получихме карта за градския транспорт за дните на пребиваването. Още първата
вечер шефът на комисията за международен
обмен ни взе от хотела и ни заведе на вечеря, където се представихме и се запознахме
с представители на всички съорганизатори на
конференцията. Преди официалното откриване ни заведоха на разходка с беседа в местния парламент и посещение в библиотеката.
На втория ден – официален прием от зам.-кмета на Хамбург в Огледалната зала на Музея на
изкуствата и занаятите. Библиотеката на музея беше отворена специално за нас и екип от
около 10 специалисти беше на разположение,
за да ни показва ръкописи, редки и ценни заглавия от колекциията.
Какво може да впечатли един български
библиотекар, за който думите „ръкопис”, „старопечатни издания” се асоциират с петна,
плесен и оръфани страници? Както се вижда
от фотографията, това са много грижливо опазени ръкописни и старопечатни книги, някои
от които са от ХV век и са в забележително
добро състояние.
На 24 май вечерта – разходка с корабче
из пристанището на Хамбург и парти в огромното хале на бившия рибен пазар. Колко
много възможности за общуване с колегите!
Минути след официалното закриване на 101вия Bibliothekarstag се изгубваш в огромната
прохладна Ботаническа градина на Хамбург,
чийто вход те примамва на 50 метра от входа
на Конгресния център.
Ключови думи: библиотеки, библиотечна
статистика, библиотечни асоциации,
дигитални библиотеки

Анна Попова и Синика Сипила, бъдещият президент на
ИФЛА, по време на разходката из пристанището

34

Лято в библиотеката

Лято в Регионална библиотека
„Дора Габе” – Добрич
Гергана Александрова, Надя Димитрова,
Тонка Иванова / kids@libdobrich.bg
РБ „Дора Габе” – Добрич
В рамките на лятната ваканция Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич ежегодно
организира Летен детски клуб за деца от 6 до
14 години. Ваканционната програма под мотото „Играй и учи” включва четене на приказки,
занимателно-образователни игри и прожекции на анимационни филми. В дните вторник,
сряда и четвъртък заниманията разнообразяват ежедневието на децата, създават им приятни емоции и преживявания, допринасят за
нови познанства, и продължават традицията –
всяко лято да бъдем заедно с хубава детска
книга!
Библиотечните специалисти от сектор „Работа с деца” се стараят да предложат на децата
и техните родители по време на голямата лятна ваканция разнообразни варианти за ползотворно и приятно прекарване на свободното
време. Стремежът на всички е не само да се
популяризира книгата и четенето сред децата, но и да се подпомага и стимулира тяхното
творческо развитие. В рамките на летния клуб
вторник е денят за четене под наслов „Приказка без край”: децата се запознават с творчеството на български и чуждестранни автори –
Елин Пелин, Ангел Каралийчев, Георги Райчев, Астрид Линдгрен; осъществена бе среща
с местната авторка Ани Цонева и представена
най-новата ѝ книга за деца „Слънчева пътека”.
В летните утра със забавно четене на откъси
от любими книги всеки автор се представя на
малчуганите по забавен и атрактивен начин.
После те рисуват по прочетеното, вживяват се
в приключения и пътешествия, изпитват омаята на различни вълшебства, откриват тайните
на света. Четенето с приятели се превръща в
истинско забавление!
Срядата преминава под мотото „Играй
с мен!”. Децата се забавляват с множество
игри, които развиват интелекта и въображението им, дават им възможност да създадат
нови приятелства, да общуват свободно в неформална среда. Тези забавно-познавателни,

образователни и логически игри позволяват
на децата да придобиват нови знания за света
по един увлекателен и атрактивен начин. Подобна форма на предоставяне на информация
е ефективна и интересна. С част от игрите
децата повишават езиковите си познания. В
Центъра за информация и справочно-библиографско обслужване участниците в летния
детски клуб имат възможност да сърфират в
интернет, да общуват с приятели, да получават разнообразна информация по електронен
път. Целта е през ваканцията да се осигурят
забавни и пълноценни занимания за децата
на град Добрич и неговите гости. Като част
от проявите, включени в летния клуб са срещи с писатели, журналисти и изявени творци,
премиери на детски книги, информационни часове като „Пътешествие в Европа”, „Да
опознаем България и нейните забележителности”, „Какво знаем за Европейския съюз?”,
„Виртуална разходка в световните културни
столици”, „Как се ползват речници и енциклопедии” и други. Малките читатели рисуват,
моделират, представят в изложби създаденото в клуба.
„Да отидем на кино в библиотеката” – това
е насловът всеки четвъртък. Децата гледат
анимационни филми, свързани с прочетеното във вторник или по техен избор, а библиотеката се превръща в истински киносалон
с прожекциите на различни филми. Малките
участници се потапят в света на своите любими анимационни герои, говорят за тях, спо-
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делят впечатления, научават нови неща. Имат
възможност да изживеят един вълшебен ден в
библиотеката чрез света на киното.
Най-малките читатели са добри и позитивни, и библиотечните специалисти се стараят
да ги въодушевят и мотивират за още повече срещи с приключението наречено „книга”.
През цялата година в библиотеката протичат

различни мероприятия насочени към децата –
чествания на годишнини на детски писатели,
викторини, изложби, презентации, спектакли,
драматизации, образователни уроци по музика, история, литература, математика, конкурси и състезания, информационни дни, боядисване на великденски яйца, посрещане на баба
Марта или Дядо Коледа.
Детският отдел целогодишно поддържа
контакти с училищата и детските градини в
града. Стаята на приказките е отворена за
всички деца от най-малките от детските градини до учениците в начален курс. В нея те
четат и слушат любими приказки, споделят
прочетеното, преразказват, драматизират.
Всички детски градини и училища в град Добрич са постоянни партньори на библиотеката, с които съвместно се организират разнообразни инициативи.
Ключови думи: работа с деца, Регионална
библиотека „Дора Габе” – Добрич

Лято с библиотеката
Галя Симеонова, Ели Тодорова / det_bibkn@abv.bg
РБ „Емануил Попдимитров” – Кюстендил
С голямата лятна ваканция настъпва и голямото лятно четене в Детски отдел на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” –
Кюстендил. Отделът се изпълва с весела детска глъчка, с любопитство и интерес към препоръчаните книги, за да бъде по-лесно в клас
през следващата учебна година. Колкото и
нелогично да звучи, добър показател за една
библиотека е, когато книги с екземплярност
20–30 трудно се намират. Читателите чакат с
дни и правят заявки, за да могат да ги заемат.
Такава е ситуацията с много от заглавията в
детската библиотека, включени в препоръчителните списъци с литература за различните
класове. А ако нямате тези списъци, може да
ги намерите в отдела или на сайта на регионалната библиотека.
В свободното си време читателите на Детски отдел могат да намерят и прочетат нови,
интересни и нашумели книги от различни заглавия и поредици: „Хари Потър”, „Хрониките на Нарния”, „Машината на времето”, „Това

е тайна”, „Лили Чудото”, „Ванда”, „Момиче на
Зодиака”, „39 ключа”, поредицата за Пърси
Джаксън, „Маговетри”, „Страната на сънищата” и „Графиня Батори” на кака Юлка и много
други. Любимо четиво за любознателните читатели са различните детски енциклопедии и
детските периодични издания.
Освен традиционното обслужване с книги
на нашите малки читатели, Детският отдел
предлага за Лято 2012 за свободното време на
деца и ученици второ издание на инициативите Експедиция в библиотеката „Златният ключ
на знанието” и Фотоконкурс „Моята ваканция
с моята библиотека”.
Целта на Експедицията в библиотеката е
децата по забавен начин, под формата на игра
да се запознаят с Детски отдел, отдел „Изкуство” и отдел „Краезнание” на РБ „Емануил
Попдимитров”, къде каква литература и каква
информация могат да намерят. За целта участниците в експедицията трябва да „изследват”
и намерят последователно отговорите на пет
загадки и съответно да получат петте верни
ключа на знанието. Второто издание на Експедиция в библиотеката „Златният ключ
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на знанието” показа на
учениците от лятното училище при ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, че в библиотеката могат да се открият не 5
ключа на знанието, а много
повече и че нито един въпрос
не остава без отговор. Спечелените пет златни ключа
на знанието след отличното
справяне с петте загадки,
свързани с Георги Струмски,
Владимир Димитров – Майстора, Веса Паспалеева и
любимите детски романи на
Астрид Линдгрен, провокираха малките участници в
експедицията да открият
и шести ключ на знанието
в отдел „Изкуство”. С филма „Владимир Димитров –
Майстора: Най-българският
художник” децата научиха
повече за живота и творчеството на Майстора и чуха
автентичния глас на великия
художник. За своето усърдие и любознателност всеки участник в експедицията получи заслужена награда: книжката „Смелите планинари и
великана” на кюстендилската авторка Лилия
Христова.
Другото ново, интересно начинание в работата ни с за Лято 2012 е фотоконкурсът „Моята ваканция с моята библиотека”. В началото на лятната ваканция приканваме нашите
читатели да направят един по-различен, забавен, модерен прочит на своите книги, като
съчетание на традиционни и иновационни
средства на информация. По този начин децата ще се забавляват, ще покажат уменията и
възможностите на новите технологии. Надяваме се, че и тази година с този фотоконкурс ще
направим едно истинско лятно пътешествие из
нашата страна, за местата, на които са били
нашите малки читатели със своите най-добри

приятели – книжките. Защото наистина нашите библиотечни книги пътешестват с
децата на море, на планина,
на разходка в парка, с тяхна помощ децата изготвят
своите квартални театрални
представления, участват в
различни инициативи на национално ниво.
Детският отдел е желан
партньор и предпочитана
дестинация за приятни забавления на ученици и учители
от летните училища и децата от Центъра за настаняване от семеен тип „Сияние”.
Те правят своите колективни
посещения в библиотеката,
за да си върнат прочетените книги и да заемат нови,
да разгледат някоя интересна енциклопедия, вестници,
списания, да прочетат любима приказки, да попълнят
своя читателски дневник, да
научат нещо, докато играят
със занимателните листовки,
които изготвяме или гледат детски филмчета.
Детският отдел стана още по-привлекателно място за нашите малки потребители с инсталирането на два читателски компютъра по
Програма „Глоб@лни библиотеки – България”.
Въпреки че много от децата имат компютри в
къщи, в детския отдел те намират свои приятели и съмишленици, обменят информация,
ползват скайп, фейсбук, електронна поща или
играят своите електронни игри и се забавляват. Посещението в библиотеката и ползването на компютрите провокира техния интерес
към книгите и периодичните издания и те стават истински читатели на Детски отдел.
Ключови думи: работа с деца,
Регионална библиотека „Емануил
Попдимитров” – Кюстендил
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Лято в библиотеката –
една успешна форма на работа,
която вече има история
Ирена Русанова / ir_rusanova@abv.bg
РБ „Любен Каравелов” – Русе
Началото...
През лятната ваканция на 2001 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе
започна осъществяването на една нова услуга, свързана с управление на свободното време при 7–15-годишни деца. Тя стартира след
проведена анкета с над 1400 респонденти
от целия град на възраст от 8 до 65 години.
След обобщение и анализ на резултатите стана ясно, че за много деца и родители лятото
е труден сезон, през който рязко намаляват
възможностите за организирани занимания на
децата и често те остават без контрол, подложени на различни неподходящи за възрастта
им въздействия и активно бездействие.
Това даде основание на Детския отдел да
разработи програма, в която всяко дете читател може да се включи и да направи своето
предложение за игра или развлечение. Една
от целите ни бе връщане на децата към библиотеката, отчитайки тенденцията към непрекъснат спад на регистрираните читатели и посещенията в тази възрастова група. Поставено
бе началото на един по-нетрадиционен начин
за представяне на библиотечния фонд на малките читатели.
Първият проект бе „Работилница за идеи”.
Като всяко начало, имаше трудности, недостатъчна популярност, известна дезорганизираност. Участници, ръководители, библиотекари
заедно се втурнаха към предизвикателството,
наречено Лято в библиотеката. Резултатите не
закъсняха. Това първо незабравимо лято бе
последвано от още много весели лета, в които
пренесохме добрите идеи и практики и ги обогатихме с нови успешно реализирани форми.
Днес вече имаме натрупан богат опит с „Работилница за идеи ІІ”, реализирана в рамките
на проекта „Да работим заедно” на клуб „Отворено общество” – Русе през 2003 г. и проекта „Аз, моят град, моята библиотека и моето вдъхновение...” през 2008 г., осъществен с

финансовата подкрепа на отдел Култура, Община Русе.
Интересен и запомнящ се бе проектът „Искам да знам, да мога, да бъда достоен гражданин на обединена Европа”, организиран в
рамките на лято 2006 г., където работата бе
в две направления: клуб „Знам и мога” и клуб
„Компютър”. В клуб „Компютър” участниците
се запознаха с възможностите на Paint, Word,
Еxcel, Internet. „Туристическа агенция”, „Издателство”, „Рекламна къща” и „Счетоводен
отдел” заработиха в Детски отдел на РБ „Любен Каравелов”, за да покажат усвоеното.
В клуб „Знам и мога” децата се запознаха със страните от Европейския съюз. Разделени на отбори, те събираха информация за
отделните държави, забележителностите им и
за известни личности, слушаха музика и четоха приказки на народите. В края на своята
работа отборите представиха папки с материали за всяка държава. Участниците се научиха да откриват сраните по картата на Европа,
да разпознават знамената и поздравите им.
Опознаха столици и градове, историческите и
географските забележителности. Използвайки
богатия фонд на отдел „Изкуство” на библиотеката, се запознаха с творчеството на известни художници и се опитаха да бъдат като
тях. За да се справят успешно с поставените
задачи, децата непрекъснато ползваха енци-
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клопедии, книги и албуми от фонда на Детския отдел, както и информация от интернет.
Най-интересните материали на двата клуба
бяха подредени в изложба във фоайето на
библиотеката. Летният клуб приключи с тържество-викторина, на което 8–9-годишните
деца демонстрираха пред публика завидни за
възрастта си познания за държавите от Европейския съюз. Те получиха награди за положените усилия и за спомен от библиотечното
лято.
„Библиотеката – приказна съкровищница”
бе следващият успешен проект. Той бе посветен на 60-годишнината на Отдела за работа
с деца и се осъществи през лятото на 2010 г.
Огромен бе списъкът от желаещи да се включат в летния клуб. Запознати с работата ни
през изминалите години, заинтригувани от
интересните теми в програмата, деца и родители с нетърпение очакваха стартирането на
поредния проект. Освен сформирания Летен
клуб „Весело лято”, заработиха и три творчески ателиета: Арт-, Фото- и Театрално ателие.
Децата от Арт ателието изработиха декори
за театралната постановка „В музея на приказките”. Малките театрали, ръководени от
режисьорката Росица Миновска-Деведжиева,
изиграха своето представление като заключителна част и поздрав към всички за поредното весело лято. Участниците в Арт ателието,
освен че изпълниха поставените им творчески задачи и изработиха тематични презентационни материали със свои фотографии, документираха всичко случващо се. Прекрасната
фотографска изложба, украсила фоайето на
библиотеката, вече е част от богатия архив на
Детски отдел, отразяващ летните занимания.
Зелено, Синьо, Червено и Жълто парти нарекохме нашите горещи летни събирания, защото те наистина бяха забавление, което много

често се превръщаше в празник. Пътешествията по въздух и вода, Разказите за обичта и
приятелството, Четенето със споделяне, Уъркшоп „Да играем заедно”, Влизането в роли
така увличаха децата, че те не искаха да си
тръгнат от библиотеката. Един от акцентите в
нашата работа бе развитието на интелекта на
децата. Разнообразни тестове, кръстословици
и игри с думи бяха тренинг за паметта, аналитичното и асоциативното мислене, концентрацията на вниманието и бързата реакция. Многобройни гатанки, буквословици, викторини,
ребуси, езикови и логически игри, редене на
танграми непрекъснато провокираха детското
мислене и въображение.
Най-голяма емоция предизвикаха куклените представления. Разделени на малки
екипи, влизайки първо в ролята на сценаристи, а след това и на кукловоди, участниците
показаха артистичност и талант. Куклите на
дявола, бабата, джуджетата, полицая, Зайо,
Мечо и Лиско развихряха въображението на
децата. Така играта „Влез в роля”, по желание на участниците, бе отиграна многократно
в различни варианти – с кукли, хартиени човечета и играещи ръчички. Накрая в детските
куклени постановки бяха включени най-неочаквани предмети: играчки от детския кът на
отдела, шишета от минерална вода, хартиени
дървета, дъга и цветя, изработени от самите
деца специално за случая. Предизвикателство за децата и ръководителите бе участието
в традиционния Русенски карнавал. С голямо вълнение те подготвиха своето сценично
представяне и заслужено получиха специална
награда за най-атрактивни костюми.
Какво е ваканция без игри? Игрите непрекъснато съпътстваха нашите занимания. „Гърненца”, „Гонещи се топки”, „Розичка–позичка”,
„Най-добър математик”, „Ел. ток”, „Звездичка”,
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„Горещ стол”, „Познай кое животно съм”, „Познай професията”, „Обясни заглавието на книгата”, „Зоркото око”, „Счупен телефон”, „Слепи
художници”, „Най-голям танцьор” са само някои от игрите, които станаха любими на много
от нашите малки приятели.
През последните години в РБ „Любен Каравелов” се затвърди практиката за работа с
партниращи организации. С помощта на инструктори от Клуб по интелектуални спортове
MBST – Русе, участниците в летния клуб обогатиха и знанията си по няколко спорта – шах,
го и шашки. Те усвоиха правилата на игрите и
научиха някои професионални тънкости.
В библиотеката заработи екоклуб „Ела”.
Малчуганите пътешестваха виртуално до саваната, полярните области, широколистните
гори и пустините, запознавайки се с животинското и растителното разнообразие. Научиха
как и от какво да пазят природата, по какъв
начин и къде да изхвърлят своите отпадъци,
дори изработиха малък модел на пречиствателна станция за вода. Поради големия интерес разширихме ваканционните занимания
и организирахме Коледно и Великденско еко
училище.

2012 година... поредно горещо лято, изпълнено с още по-горещи емоции. „Библиотеки, книги, информация” е едната посока на
работа. Поредна вълна от нови читатели опознават тайнствата на библиотеката. Докосват
за първи път папирус, мастилница и перо, а
след това до електронен четец и електронна
книга.
В партньорство с Районната здравна инспекция и психоложката Диана Иванова дискутираме темите за здравословно хранене и
двигателна активност при децата. Час по родолюбие, посветен на 100-годишнината от
началото на Балканската война 1912 г., се
провежда в партньорство и по инициатива на
Областна администрация – Русе. И ... „Човек,
технологии, околна среда” – съвместна инициатива с Международно дружество „Елиас
Канети”. Картини от сол и пясък, предложения за Град на бъдещето, еко картички от рециклирана хартия изпъстрят пространствата
в Детския отдел.
Ключът към успеха
• Традиции и новаторство във всички занимания с различна тематична насоченост, поднесени забавно, чрез игри и
нестандартни задачи. В по голямата си
част заниманията бяха водени от студенти педагози от Русенски университет, отворени към новото, готови да
експериментират.
• Непрекъснато сътрудничество със специалисти от различни области и организации, чиято дейност е съвместима с
нашата.
• Участие на доброволци – родители и
младежи.
Резултатите
Целите и задачите, които си поставихме,
реализирахме успешно. Изключително доволни от нашето лято са децата участници и техните родители.
Много са постигнатите ползи и за Русенската библиотека: създаване на по-голям интерес
към книгата и писменото слово, активизиране
на ползването на фонда с детска литература,
приобщаване и социализация на деца със затруднения в общуването, интегриране на деца
със специални образователни потребности.
Много от участниците преоткриха библиотеката за себе си и за своите близки, видяха я в нова светлина – съвременна, модерна,
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приятно място за прекарване на свободното
време, място за социални контакти, за откриване на съмишленици, за създаване на приятелства.
Наблюдения
Децата започват да се чувстват по-свободни в библиотеката. Освобождават се от първоначалния респект, който имат към непозната обстановка. Разговарят с връстниците си
по вълнуващи ги проблеми, търсят и намират
част от отговорите в книгите. Идвайки в библиотеката с определени очаквания за игри и
развлечения, те неусетно се докосват до книгите, свикват с тях, четат, коментират, обсъждат, препоръчват прочетеното.

В заключение
Лято в библиотеката е една успешна установено устойчива форма на работа, с голяма
популярност сред местната общност, добре
приета и оценена от своите потребители. Една
форма на работа, позволяваща:
• активно приобщаване на младите хора
и групи в неравностойно положение;
• непрекъснато развитие и експериментиране, в зависимост от необходимостите на местната общност в настоящия
момент;
• разширяване на традиционното съдържание на предоставени услуги в библиотеката и усвояване на нови социокултурни практики;
• развитие на партньорства с институции,
сдружения, фондации;
• постигане на реален социален ефект от
дейността.
Работата с деца е инвестиция в бъдещето,
а неформалното образование – възможност,
която успешно прилагаме в работата на Детски отдел при Регионална библиотека „Любен
Каравелов” – Русе.
Ключови думи: неформално образование, работа с деца, Регионална библиотека
„Любен Каравелов” – Русе

Четенето – Възможно!
Вяра Емилова / libsilistra@abv.bg
РБ „Партений Павлвович” – Силистра
През месец юни 2012 г. в Силистра стартира проект „Четенето – Възможно!”, осъществен
от неформална група „Диоген” с генерален
партньор Регионална библиотека „Партений
Павлович” – Силистра. Проектът реализира
интересни и иновативни идеи за събуждане
на интереса към четенето сред широк кръг от
хора, представители на различни социални и
възрастови групи. В рамките на две седмици
за засилване на интереса към четенето кампанийно бяха проведени седем акции, част от
които правени за първи път в региона на Силистра и страната:
Акция 1: „Нарисувай ми приказка!” – рисунки по асфалт на любима приказка. За тази
инициатива бе избрана датата 1 юни и красивия Дунавски парк на Силистра. Включиха

се близо 200 участници, бяха нарисувани 43
герои от приказки, бяха прочетени на глас 6
книги, рецитирани 5 стихотворения и изпяти
много песни.
Акция 2: „Аз рисувам с думи” – инициативата включваше четене на любими стихове пред картини в Градската художествената
галерия. Иновативният метод се провежда за
първи път, като неговата цел бе да бъдат съчетани няколко изкуства в едно. Участваха
35 души, които прочетоха 37 стихотворения
за Силистра, включително и 3 стихотворения
лично творчество.
Акция 3: „Четене на домашен любимец”
– една от най-забавните акции, предизвикала
голям интерс, в която бе четено на български и на английски език на домашни любимци.
Целта на инициативата е подобряване на четенето и комуникативните умения на децата.
Този метод е доказан като терапевтичен метод
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и по него работят екипи
в САЩ, Канада и Великобритания. В инициативата активно се включи
и Карън Рос, представител на Корпуса на мира
в Силистра. Участваха 33
деца и възрастни, 7 домашни любимци, 9 плюшени домашни любимци,
и бяха прочетени 21 произведения.
Акция 4: „Среща с
Брайл и жестомимиката ” – бе представено брайловото писмо и
езика на жестомимиката. Четенето бе придружено с лекция за езика
на незрящите и основи в
жестомимичния превод.
Практиката се проведе
от слепи хора по брайловата азбука и четене и преразказване от
неми хора с цел доказване, че няма бариери
пред желанието за четене. Инициативата стана
възможна благодарение
на активното участие на
регионалните организации на Съюза на глухите и Съюза на слепите в
Силистра. Включиха се
36 души, бяха прочетени 3 статии по брайл,
направени 2 преразказа и усвоени 10 жестомимични знаци. Чрез брайлово писмо беше
написано името на проекта „Четенето – Възможно!”.
Акция 5: Форум–спектакъл „Позитивното четене” – с участието на публика и млади
творци. Спектакълът включваше интерпретации по прочетени произведения наученици от
Езикова гимназия „Пейо Яворов” в Силистра,
които изиграха 5 етюда.
Акция 6: „Аз обичам да чета!” – млади
доброволци отделиха от своето време и в рамките на 2 часа четоха на възрастните хора от
Дом за възрастни хора в Силистра. Участваха
над 50 души и бяха прочетени 10 разказа и 12
стихотворения.
Акция 7: „Да почетем по Дунав”– вечерно речно четене на моторния кораб „Дану-

бе” с участието на много
млади хора. Бяха четени
произведения на известни автори и много лично
творчество за град Силистра. В инициативата се
включиха местни творци,
представители на литературни клубове в града
и много младежи.
С вечерно речно четене в Акция „Да почетем
по Дунав”, на моторен
кораб „Данубе” завърши
първата част от Проект
„Четенето – Възможно!”,
реализиран в Силистра
от
неформална
група
„Диоген”. В седемте акции по четене се включиха близо 450 души от
5 до 95 години. През изтеклите 2 седмици бяха
приложени
иновативни
подходи при четенето,
част от които бяха представени за първи път в
Силистра, като четене на
домашни любимци, четене на картини, форум
спектакъл „Позитивното
четене”, четене по възрасти в Старческия дом в
Силистра, рисунки по асфалт на любима приказка
и представяне на брайловото писмо и основи
в жестомимичния превод с участието на регионалните организации на Съюза на слепите и
Съюза на глухите.
„Отчитаме като изключително успешни
проведените акции по четене в Силистра и
констатираме записани нови 60 читатели в Регионалната библиотека „Партений Павлович”,
след старта на проекта. Оценка за нашата работа е живият интерес към дейностите и участието на хора от различни възрасти в тях, което ни радва изключително много.” – споделят
от екипа по проекта.
В летните месеци в библиотеката ще бъдат
провеждани летни игротеки по четене, а през
месец ноември ще бъде издаден сборник с
най-интересните 25 игри за четене. В края на
проекта през м. ноември ще се открие и постоянната фотографска изложба, включваща
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най-интересните моменти от Акциите по четене. Проектът е финансиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи”, като
основната му цел е четенето да бъде представено като модерно, интересно и необходимо
занимание, да бъде стимулиран интересът за

търсене на литература и привличане на младите хора към библиотеките.
Ключови думи: работа с деца, Регионална
библиотека „Партений Павлович” – Силистра,
четене

Крали Марко, Робинзон
и дървените приказки
на майстор Огнян

Една изложба на Регионална библиотека
„Христо Ботев” – Враца, Регионално краеведско
дружество и Антикварна къща „Ценкулов”
Калина Тодорова / kaliiz@abv.bg
РБ „Христо Ботев” – Враца

„Едва ли бях навършил седем, когато открих едно голямо, заровено в яхъра съкровище – книгите на мама и на вуйчо Митко. Те
бяха наслагани в тежки сандъци. Те чакаха
търпеливо да избърша праха им о вехтата си
рубашка, за да ми покажат един примамлив
свят – света на правдата. В яхъра се запознах
с известната жаба пътешественица Гаршин, с
дивите лебеди на Андерсен и с омайните сказания на Шехерезада от „Хиляда и една нощ”.
Там намерих печалния гарван на Едгар По и
скъпата на сърцето му Анабел-Ли. Тези поеми, преведени с любов и углъбено разбиране
от Георги Михайлов, напълниха душата ми с
една дълбока, човешка, чиста печал. И аз я
нося повече от четирийсет години като наймил и хубав талисман от детството и я скъпя,
и няма да я разменя за никаква повърхностна
радост.” – спомня си преди години авторът на
вълшебната песничка, с която и днес викаме
зимата „Тихо се сипе първият сняг”, роденият
и отраснал във Враца поет Цветан Ангелов.
Бъдещият обичан детски автор имал нерадостно детство. Роден през 1922 г. в малката
и бедна къщица на баба Цена във Враца, той
от малък остава сирак – със смъртта на милата
му майчица от малкия Цветан си отива и ласкавият свят на нашепваните вечер приказки,
и безгрижното детство. От нея и от вуйчото

му остава в наследство само това истинско съкровище – детските книжки. Той е принуден
да работи и да чете, а книгите са тези, които променят съдбата му и го карат да тръгне
по непредвидимата и очарователна пътека на
словото.
Почти по същото време, когато малкият
Цветан открива своето съкровище, неговият
вече отдал се на науката съименник – врачанският окръжен училищен инспектор Цветко
Петков, прави интересно проучване, на базата
на събрани и обобщени данни от анкета, проведена през 1927 г. във всички училища на
окръга. Резултатите публикува в своята „психо-педагогическа студия”, както сам я определя, наречена „Учениците и книгата”, издадена
същата година от Врачанския окръжен читалищен съюз. В нея откриваме любопитни дан-
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ни за книгата и четенето преди почти век, за
любимите произведения от български и чужди
автори на някогашните деца и младежи. Така
докато 14–15-годишните предпочитат „Чичо
Томовата колиба”, „Павел и Верджиния”, „Клетниците”, „Под игото”, „Хъшове” и „Нова земя”,
техните каки и батковци четат „Дон Кихот”,
„Граф Монте Кристо”, „Възкресение”, „Парижката Света Богородица”, „Хамлет”, „Война и
мир”, Ботевата и Яворовата поезия и „Нещастна фамилия”, то сред любимите книжки на
най-малките са приказките „Златното момиче”
и „Майчина сълза”, легендите за Крали Марко.
Затова и тези заглавия присъстват не само в
наименованието на настоящата изложба, но и
сред експонатите. Тя е третата от поредицата
изложби на Регионалната библиотека – Враца, под наслов „Словото”. В първата, наредена
през 2010 г. – „В ученическата чанта на прабаба”, освен възрожденски и следосвобожденски
учебници, оригинални дипломи и въпросници
за матури, фотографии и летописи на врачански училища и учители, представихме и някогашните помагала за писане и смятане – гъшето перо и мастилницата, дървената паникида
и калема, дървеното сметало… Във втората изложба, експонирана през изминалата пролет и
наречена „Писаното слово – ХХ век”, врачани
и гости на града се докоснаха до произведенията на нашите сладкодумци – майсторите на
писаното слово и преминаха с тях през кръстопътния ХХ век по родните книжни полета по
нетрадиционен начин. Пишещите машини на
писатели, общественици и журналисти – символът на писаното слово през изминалия век
„разказваха” за пътя към хубавата книга – за
света на автора и „раждането” на любими и
незабравими герои, рими и словесни картини.

Изложбата „Крали Марко, Робинзон и дървените приказки на майстор Огнян” е своеобразно продължение на предходните. Целта ни
е да надникнем в света на детето преди столетие, чрез рисуваните детски книжки, в онзи
неразгадаем свят, където „Възрастните никога
нищо не разбират сами, а за децата е уморително все да им обясняват и обясняват” – както
ни разкрива Малкият принц на Екзюпери. Заедно с нашите приятели – журналистът Кирил
Андровски и Красимир Ценкулов – антикварна
къща „Ценкулов” избрахме няколко сборника
с приказки и интересни детски списания, книги на майсторите на словото Дора Габе, Атанас
Душков, Цветан Ангелов, Асен Босев. Интересен екземпляр от приказките за деца в стихове „Гори тилилейски” на Елин Пелен, с посвещение и автограф до събрата по перо Атанас
Душков. Броеве на издаваното от тандема Никола Балабанов – Яна Язова детско илюстровано списание „Блок”, от обичаното „Дугарче”.
Разбира се, представяме и издания от любими,
според цитирана анкета заглавия: „Чичо томовата колиба”, „Хитър Петър”, „Островът на съкровищата”, „Крали Марко”. Приключенията за
деца и юноши на Стефан Мокрев, популярни в
средата на миналия век „Дечко Палечко и Петлето Клечко” – отново с посвещение. Излагаме
и три издания на обичания от поколения читатели „Робинзон Крузо.
Миниатюрните издания също присъстват и
в тази експозиция чрез едно рядко и интересно сборниче с приказки, от библиотека „Бисерчета” на популярното издателство Ш. Ф.
Чипев, съществувало до 1944 г. Малкото „бисерче” е наречено „Малката принцеса слънце” – с твърда подвързия и цветни корици, 94
странички с размер 8х8 см.
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Представямe и един интересен сборник от
1896 г. „Игри и полезни забавления” – където
преводачът от руски Димитър Тончев включва
и българския опит в областта на възпитанието
и развитието на личността чрез играта. „Всеки
човек идва от света на своето детство” (отново
Екзюпери) – можем да се върнем за малко там
и ние, порасналите деца, не само с рисуваните книжки, но и с рожбите на майстор Огнян
Кръстев – успял да превърне дървото в приказка без край и да заговори на разбираем за
малки и големи език – езика на Пинокио, оживялото дървено човече или на вечния палавник Герчо. За своя другар, палавото дървено
човече – Юнак Герчо, ненадминатия акробат и
гимнастик от детството на мами, баби, прабаби и дядовци, авторът твърди, че е съвършено

конструиран – само една частичка да липсва
и Герчо вече не може да функционира. Сред
любимите традиционни играчки на децата и
вчера, и днес са дървеното влакче, кончето с
каляската, малките дървени пумпалчета, кречеталото и, разбира се, „Лю-Лю”, познато сега
като „Йо-Йо”. Заобиколен от десетки детски
усмивки, в голямата библиотечна „Книга на
книгите” майсторът написа: „Светът на детето
и на неговите играчки е светът на бъдещето!”
Спокойно можем да го допълним, като включим шепа „бисери” от писаното съкровище на
баби и дядовци.
Ключови думи: детско четене, изложби,
Регионална библиотека „Христо Ботев” –
Враца

Вазови празници в Сопот
162 години от рождението на Иван Вазов
Слава Цилкова / slaveja1@abv.bg
СОУ „Иван Вазов” – Сопот
За пореден път ученици и учители от СОУ
„Иван Вазов” – Сопот се включиха с инициативи в седмицата на патрона на училището –
Иван Минчов Вазов, по повод 162-та годишнина от рождението му. Първата им изява бе на
3 юли. Анна Юнакова – преподавател по изобразително изкуство и ръководител на клуб
по изобразително изкуство към местния център за работа с деца, откри изложба на детски рисунки „Син съм на земя прекрасна” във
фоайето на НЧ „Иван Вазов –1871”. Нашите
ученици изложиха колаж „С Вазовите герои из
Сопот”, претворяващ част от училищния живот
и рисунки на децата.
На 9 юли на традиционната среща-разговор в градската библиотека с удоволствие
слушахме сладкодумния професор Светлозар
Игов, носител на Националната литературна
награда „Иван Вазов” за 2012 г. Интерес предизвика новият поглед на литературоведа към
Вазов. Нескритата любов към подбалканските
градчета на писателя Игов и милите му спомени развълнуваха гостите.
Същият ден от 15.30 до 17.30 часа всички гости, прекрачили прага на къщата музей

„Иван Вазов” бяха приятно изненадани от неформалната проява „Аз, ти, той... ние четем
Вазов” – четене за удоволствие с ученици и
учители от СОУ „Иван Вазов”. Инициатива бе
спонтанно подета от всички посетители. Спомен от този незабравим следобед ще останат
изработения от служителите на музея уникален билет-книгоразделител, картичка с откъс
от Вазово стихотворение и ученическа рисунка
с илюстрация по Вазови произведения.
Но едва ли подаръците впечатлиха гостите. В този горещ юлски ден, под лозата, между
бухлатите чемшири да чуеш стихотворенията
на Вазов, прочетени от децата на ХХІ век –
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това е наистина ценното, изконното, българското, неповторимото изживяване на този ден.
Нямаше посетител, който да не поседна и да
не почете заедно с децата романа на българите „Под игото”, да не послуша речта на Вазов.
Какво по-романтично място от родната къща на
Патриарха на българската литература за „голямото четене”.
Артистичната инициатива бе разнообразена и с вдъхновения, претворени с четка и
палитра. Учениците от училището поднесоха
и венец на паметника на Иван Вазов – признание и почит към патрона на училището.
Ключови думи: работа с ученици, СОУ
„Иван Вазов” – Сопот, четене

Възможности за повишаване
на квалификацията на
библиотекари чрез участие
в дейности по секторни програми
„Грюндвиг” и „Леонардо да Винчи”
Антоанета Димитрова / adimitrova@lib.bg
ИБ на ББИА
Библиотеки, читалища и отделни библиотекари, които се занимават с продължаващо
образование за възрастни, могат да кандидатстват за участие в различни квалификационни
дейности по секторните програми „Грюндвиг”
и „Леонардо да Винчи”, част от европейската програма „Учене през целия живот” към
Центъра за развитие на човешките ресурси
(ЦРЧР).
Като институции – самостоятелни юридически лица – българските библиотеки и читалища, както и техните професионални сдружения, са легитимни участници във всички
дейности по секторна програма „Грюндвиг”, насочена към обучение на възрастни.
Участието на библиотекарите в проектите се
организира от съответната институция, в която работят или членуват.

Индивидуална мобилност на служители в сферата на образование за възрастни – предоставя възможности за обучение в
страна, различна от тази, в която участникът
работи с цел да се повиши качеството на преподавателската работа. Обучението може да
бъде под формата на:
• структуриран курс – избира се от Електронния каталог на ЕК за избор на
курсове по „Коменски” и „Грюндвиг”;
• практика или наблюдение в сродна институция – договаря се със съответната
институция в друга държава членка на
ЕС, а също така Исландия, Лихтенщайн,
Норвегия и Турция;
• участие в европейска конференция или
семинар.
Визити и обмен на кадри в сферата на
образованието за възрастни – дава възможност на лица, работещи в сферата на образованието за възрастни (формално, нефор-
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мално, самостоятелно), да направят работна
визита в друга страна. Целта е двустранна
обмяна на опит като участниците подобряват своите умения за работа с възрастни, от
една страна, а от друга, подпомагат дейността
на приемащата организация, предоставяйки
своите експертни познания и опит.
Участие в Работни ателиета – индивидуално участие в обучения и работни срещи
в друга европейска страна, участничка в Програма „Учене през целия живот”. Утвърдените
от Националните агенции във всяка страна Работни ателиета се събират в електронен каталог, който е публикуван на сайта на ЦРЧР.
Работните ателиета могат да бъдат организирани на всякакви теми от общ европейски интерес. Обучават се малки групи участници (от
10 до 20) от най-малко три европейски страни. Като утвърдени центрове в обучението на
възрастни, читалищата и библиотеките могат
да кандидатстват и за организатори на Работни ателиета.
Проекти за Партньорства за познание –
съвместна работа между най-малко три институции от три различни страни. Целят да разширят участието на по-малки организации,
желаещи да включат европейското сътрудничество в образователните си дейности. Работи
се по една или повече теми от общ интерес.
Обменът на опит, практика и методи усъвършенства отношението на обществото към общата европейска социална, икономическа и
културна действителност и води до по-добро
разбиране на сферата на общите интереси.
Разработена е база данни Партньори по Програма „Учене през целия живот”, която улеснява намирането на подходящи организации
от други държави.
По секторна програма „Леонардо да
Винчи” могат да кандидатстват само организации (т.е. юридически лица), включително
центрове за продължаващо образование, читалища и библиотеки. Физически лица (библиотекари и др.) не кандидатстват директно
към ЦРЧР – тяхното участие в проектите се организира от съответната институция, в която
работят.
Подготвителни визити – целта на дейността е да подпомогне институциите да се
срещнат с подходящи партньорски организации и/или да подготвят работен план за бъдеща кандидатура за проект/партньорство.
Мобилност за обмен на опит между
експерти – специалисти в сферата на про-

фесионалното
образование и
обучение (обучители, библиотекари и др.)
имат
възможност да вземат
участие
в проекти за
обмен на професионален
опит от 1 до 6
седмици в някоя от страните
участнички
в
програмата. За
целта съответната
организация, която е
мотивирана да
изпрати група
хора за обмен
на опит, подготвя и кандидатства
с
проектно предложение към ЦРЧР. При подаване на предложението е необходимо писмо
потвърждение за партньорство от най-малко
една партньорска организация от друга европейска страна, участничка в програмата.
Партньорства – дейността осигурява възможност за малки по мащаб съвместни дейности между организации, работещи в областта
на професионалното образование и обучение,
които ще си сътрудничат по теми от взаимен
интерес. Сътрудничеството може да включва
не само институции или училища, предлагащи професионално образование, а също така
и предприятия, социални партньори и други заинтересовани лица. Минималният брой
партньори е трима – от три различни страни
участнички в програмата, като единият от тях
изпълнява роля на координатор.
Работата ми като координатор на квалификационната и издателската дейност на ББИА,
както и разширяването на уебсайта на асоциацията с нови поддомейни за тези дейности,
изискваха придобиване на нови умения за създаване и управление на уебсъдържание. Кандидатствах и получих одобрение да участвам
в курса „Мултимедия, уебпубликуване и
управление на съдържание” по Индивидуална мобилност на служители в сферата на образование за възрастни по секторна програма
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„Грюндвиг”. Курсът беше организиран от 25 до
29 октомври 2011 г. от неправителствената асоциация European Initiative for Education във
Виенер Нойщад, Австрия. Участваха 9 души –
по двама от България и Румъния, и по един от
Гърция, Естония, Италия, Литва и Малта.
Въпреки техническата си насоченост, курсът беше предназначен за непрофесионалисти
по ИКТ. Получихме теоретични знания и конкретни практически умения за създаване и
управление на уебсъдържание (текст, снимки, видеофилми) чрез софтуера Contenido. По
време на обучението се използваха модерни комуникационни технологии – лаптоп за
всеки участник, интерактивна дъска, онлайн
платформата за обучение, разработена чрез
софтуера Moodle. Учебната програма (общо
30 часа) беше разпределена в рамките на 5
дни. Уроците бяха поднесени като интересни видеопрезентации и съпътствани с полезни практически упражнения. Комуникацията между участниците в курса започна около
месец преди началото му, след регистрация и
представяне във форума на онлайн платформата за обучение. Всички материали за курса
бяха качени там, а достъп до тях чрез парола
ще имаме още една година. Така наученото
по време на курса може да бъде приложено в

практиката, а личният опит да бъде споделен
във форума с останалите участници.
Изключително интересна беше съпътстващата програма, която ни запозна с историята,
културата и традиционната кухня на този регион на Австрия и обогати комуникацията между
участниците в курса и домакините. Един следобед беше посветен на туристическа обиколка
на стария град с вълнуващ разказ за историята,
забележителностите и културното наследство
на Виенер Нойщад. На 26 октомври, по случай
националния празник на страната, домакините
организираха празнична вечеря в традиционна
австрийска винарна. В рамките на един предиобед посетихме Виена и направихме пешеходна обиколка на основните забележителности в
централната част на града: Катедралата „Свети Стефан”, Императорският дворец Хофбург (в
него се помещават Националната библиотека,
Имперската съкровищница, Етнографският музей и Испанското училище по езда), музеите
близнаци – Музея на историята на изкуствата
и Природонаучния музей, Виенската държавна
опера.
2012 година се оказва успешна за библиотечната гилдия – имаме пет одобрени
проекта по двете програми. За финансираното по дейност „Учебни визити” на секторна
програма „Грюндвиг” участие на Стефка Илиева от НБ „Иван Вазов” – Пловдив в обучението за библиотекари на тема „Новите медии
в образованието и професионалното развитие
на библиотекарите в Полша”, организирано от
Информационния и учебен център във Варшава (OEIiZK) през м. май, ви информирахме в
предишния брой на сп. ББИА онлайн, с. 60.
По секторна програма „Грюндвиг” по дейност
„Партньорства за познание” Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна ще участва
в международния проект New Transgenerational
Visual Literacy, а Регионална библиотека „Петко
Рачев Славейков” – Велико Търново ще участва
в международния проект Lady Cafe (motivating
activities for women aged 45+).
По секторна програма „Леонардо да Винчи”
по дейност „Мобилност за обмен на опит между експерти” са одобрени следните проекти:
1. Иновации и модерни практики в
съвременната библиотека: Обмен в Централната обществена библиотека на гр. Верия, Гърция, с цел квалификация на преподавателите и актуализиране на учебните
пособия с нови идеи и примери за иновационни практики.
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Българската библиотечно-информационна
асоциация спечели финансиране, с което 10
преподаватели от обученията за придобиване
на професионална квалификация „Библиотекар” ще отидат на едноседмична обмяна на
опит в библиотеката на град Верия, Гърция.
2. Трансфер на модели и добри практики при професионалното обучение на
библиотекари.
Асоциация „Съвременни читалища”, с която
организираме обученията за придобиване на
професионална квалификация „Библиотекар”,
ще получи финансиране за едноседмично посещение на 9 преподаватели и организатори

на обучението в учебно заведение в Берлин,
което предлага професионална квалификация
за среднисти в областта на архиви, медии и
библиотеки.
3. Library Teaching Technology.
Регионална библиотека „Пенчо Славейков” –
Варна спечели финансиране за обучение на
обучители, които ще отидат на обмен в Испания.
Ключови думи: обучение на възрастни,
Програма „Грюндвиг”, Програма „Леонардо
да Винчи”, продължаваща квалификация,
проекти

Turning the Page 2.0

Онлайн обучение по застъпничество за
обществени библиотеки
Мария Нешева-Костадинова
coordinator@libdobrich.bg
РБ „Дора Габе” – Добрич

ботите подробен план за действие и изпълнение.
Теми, разглеждани в курса:

Ако сте изкушен ентусиаст в професията,
изпаднал сте в перманентен цайтнот, но сте
ценител на новото вдъхновение, то Turning
the Page 2.0 (онлайн курс по застъпничество
за обществени библиотеки), разработен и
предоставян от Асоциацията на обществените
библиотеки в САЩ (Public Library Association –
PLА) е шанс, който не бива да изпускате.

Седмица 1: Обществените нагласи.
Научавате за последните проучвания, за
това как избирателите и властите възприемат обществените библиотеки, както и защо
ги подкрепят или не ги подкрепят.
Седмица 2: Разказвате своята история. Прилагате данните от предишната седмица за създаване на собствената си библиотечна история.
Седмица 3: Вие като лидер. Развивате
собствени лидерски умения, за да станете
по-уверен застъпник във Вашата общност.

Получих подробна и насърчителна информация от Анна Попова от Българската библиотечно-информационна асоциация за
обучението, заедно с точни указания за регистрацията. Имах подкрепата на директора –
Пенка Христова, и на екипа на Регионална
библиотека „Дора Габе” – Добрич.
Да получите повече познания относно застъпничеството за библиотеките, и то от PLА,
несъмнено е в актуалните тенденции и предизвикателства на професията. В допълнение,
ще бъдете поканени да назовете Вашата конкретна застъпническа цел, за която ще разра-

Седмица 4: Изграждане на взаимоотношения. Учите се как да изграждате мрежи и отношения в общността, с оглед да
мобилизирате ресурсите си и да постигнете
Вашите застъпнически цели.
Седмица 5: Големият въпрос. Фокусирате се върху ефективните начини за финансиране.
Седмица 6: Е, какво следва? Полагате
основите за бъдещите стъпки след завършване на плана за застъпничество – как да го
приложите в действие.
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Компоненти на курса:

Онлайн модули за обучение. Работите
самостоятелно.
Виртуална класна стая. Сесии с обучаемите от групата и фасилитатор.
Индивидуални консултации. Обратна
връзка от фасилитатор.
План за застъпничество.
Форум.
Обучението е безплатно, благодарение
на подкрепата на Фондация „Бил и Мелинда
Гейтс”. Работният език е английски (можете да
се справите и без брилянтни познания). Преценете внимателно часовата разлика за учас-

тие в седмичната виртуална класна стая (сесиите се записват).
Докато се учите от чудесните професионалисти, като Лори Браун (фасилитатор на
моята група), и общувате със симпатичните
колеги от групата си, можете да наблюдавате
перфектен пример на организация на обучението, а и да получите разбиране и помощ от
сътрудника на програмата Лин Славски.
Казват, че неочакваното пътуване (обучение) е безплатен урок по танц от съдбата.
Възползвайте се и танцувайте! :-)
Ключови думи: Асоциация на обществените
библиотеки в САЩ, застъпничество,
обществени библиотеки, онлайн обучение

Международният конкурс
за екслибрис – едно иновативно
събитие в културния афиш
на Рeгионална библиотека
„Любен Каравелов” – Русе
Станимира Цанева-Бакърджиева / pr@libruse.bg
РБ „Любен Каравелов” – Русе
Екслибрисът е миниатюрна графика с приложен характер, която представлява гравиран
или печатен знак, който идентифицира собственика на дадена книга. Латинският израз
„еxlibris”, който се превежда „из книгите на...”
в смисъл „от библиотеката на...” води началото си от приписката „hiclibermihiest” (тази
книга е моя), поставяна на първата страница
на средновековните ръкописи и книги, които
са се ценели като истинско богатство.
Eкслибрисът отличава принадлежността
на една книга към библиотеката на даден собственик. В него се преплитат текст и образ,
усеща се оригиналността на концепцията, артистичността и майсторството на изпълнение.
Това неминуемо го превръща в жанр, който
изисква еднакво висока степен на покриване на естетически и технологически крите-

рии – от сюжета, вица и образния каламбур
до съвместяването му с орнамента, буквата,
композирането в капризните формати и възможностите на тиража.
Екслибрисът е този съвременен посланик
на отделните личности, който разнася културните идентичности, смесва ги, създава нови
естетики и събира в един свят всички хора,
които имат нужда от духовно общуване и взаимно познание. Днес екслибрисът все повече
се отдалечава от първоначалното си предназначение и от книжен знак на притежание
той се превръща в изкуство и повод за колекциониране от страна на стотици хора по света.
Инициативите и проявите, като част от
културната политика на Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе през последните
години, са в съзвучие със съвременната визия
на библиотеките да бъдат динамично, развиващо се и отворено към различни активности
културно пространство.
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Русенската библиотека поставя началото
на Международния конкурс за екслибрис през
2005 г. Идеята е на русенския художник Иван
Иванов – Йоаний, който става и художествен
консултант на създадения Графичен кабинет.
Получените конкурсни творби са част от това
ново културно пространство в библиотеката.
Една наистина амбициозна задача, с която се
ангажира направление „Методическа дейност
и Връзки с обществеността”. Добре организирана рекламна кампания промотира новия
иновативен културен продукт не само в Русе,
но и в страната.
Форумът е уникален по рода си за България. Изработен е регламент на конкурса, учредени са награди за отличените участници –
Голяма награда на Регионална библиотека
„Любен Каравелов” и Награда на Lions Club
„Rousse” District 130 Bulgaria – Русе. За членове на журито се канят известни художници
и експерти в областта на графичното изкуство
от България и чужбина. Всеки селекциониран
участник получава диплом и пълноцветен печатен каталог на конкурса. Конкурсните творби се експонират на художествена изложба,
по време на която се обявяват и отличените
участници.
През годините Международният конкурс за
екслибрис, който става ежегоден, поощрява
креативността и е предизвикателство към артистичността на всеки творец. Изданията на
форума показват колко богата и разнообразна може да бъде човешката фантазия и идентичност, дори в рамките на една тема. Целта
на организаторите е да се отбелязват различни събития чрез уникалността на екслибриса
като знак за принадлежност, за връзка между
книгата, колективната памет и нематериалното
културно наследство, знак за отношение между
писател, книга, читател, време и пространство.
Първият екслибрис конкурс е посветен
на 100-годишнината от рождението на
Елиас Канети – Нобелов лауреат за литература, роден в Русе. Във форума участват 14
автори, предимно от България. Председател
на журито е изкуствоведът Димитър Грозданов. Голямата награда получава талантливият русенски художник Румен Михайлов. Със
свои творби в това първо издание на конкурса
участват и ученици от паралелката по изобразително изкуство на НУИ „Проф. Веселин Стоянов” – Русе. Журито отличава с поощрителна
награда деветокласничката Наджин Расимова.
Вторият конкурс „Еx-Libris – Е/А Book –

Rousse 2006” или „От книгите на Европа”, показва европейския артистичен дух в
книжовното богатство на Европа и България.
Участват 42 творци от 13 държави. Голямата
награда на журито получава Веселин Дамянов
от България.
За председател на журито е поканен холандският художник от български произход
Петър Лазаров, който е член на Британската асоциация на гравьорите върху дърво и е
един от 10-те най-добри графици в света. При
идването си в Русе той прави изключителен
жест като дарява 80 свои творби, които стават
част от художествената колекция на Графичния кабинет на библиотеката.
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Темата за членството на България в Европейския съюз продължава и в третото издание
на конкурса през 2007 г. – „Бъди европеец –
Русе 2007”/„2 be eu” – Rousse 2007”.
Участниците са 32 от 19 държави. Председател на журито е художникът Антоний Софев.
Големият приз е присъден на чешкия художник Павел Хлавати.
2008 г. е специална за Русенската библиотека, която навършва 120 години. Поради това
и темата на четвъртото издание на конкурса
е посветена на Библиотека „Любен Каравелов”. Участват 79 творци от 23 държави. Председател на журито отново е графикът Петър
Лазаров. Голямата награда на журито отива в
Япония, печели я художникът Каяуко Джино.
По повод годишнината на културния институт излиза юбилеен каталог на конкурса. В
луксозното издание са включени всички конкурсни творби от 2005 до 2008. Екземпляр от
каталога е изпратен до всички участници в
конкурса през изминалите години, както и до
всички регионални библиотеки в страната.
111 автори се включват в петото издание на
Международния конкурс през 2009 г., вероятно привлечени от свободната тема. Председател на журито е Ива Чавдарова – началник
отдел „Култура” при Община Русе. Голямата
награда е за Пламенко Кенджич от Хърватия.
Авторитетът и популярността на форума
растат и все повече утвърдени имена на творци в областта на екслибриса се включват в
неговите издания. Русенската библиотека

вече има свое място като организатор на успешно иновативно събитие не само с национално, но и с международно значение.
Шестото издание на Международния конкурс за екслибрис „EX MUSIC – Ruse 2010” е
посветено на 50-годишнината от създаването на Международния фестивал „Мартенски
музикални дни”. Идеята на организаторите е да покажат уникалността на изкуството
на малката приложна графика – екслибриса,
вдъхновено от друг вид изкуство – музикалното. Интересът към темата на конкурса е изключително голям – участват 178 творци от 30
държави.
Художествен консултант на Графичния кабинет и председател на журито на конкурса
през 2010 г. е художникът Теодор Лихо, преподавател в Националната художествена академия в София. По неговата идея се въвежда
апликационна форма за участие, изработват
се специално лого и сертификат за конкурса.
С оригинален графичен дизайн е и изработеният електронен каталог на конкурса, също
дело на Теодор Лихо. Голямата награда е присъдена на преподавателката от Университета
по изкуства в Белград Снежана Кезеле.
За първи път през 2010 г., със съдействието на Асоциация „Еврорегион Данубиус”, част
от екслибрис колекцията на Русенската библиотека е показана при изключително голям
успех на изложби в Румъния – в Градската
библиотека „Михай Садовяну” в Букурещ и в
Музея за история на Букурещ.
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Със съдействието на художника Онник
Каранфилян – основател на Международния екслибрис център със седалище София, е
направена мащабна рекламна кампания на русенския конкурс по време на ХХХІІІ конгрес на
Международната федерация на дружествата на
любителите на екслибриса (FISAE) в Истанбул.
Седмият Международен конкурс за екслибрис през 2011 г. е под мотото „Дунав –
реката на Европа”. В него се включват 86
участници от 24 държави. Елитно международно жури от 27 художници, изкуствоведи и
колекционери определят чрез онлайн гласуване носителите на награди.
Канадският художник от румънски произход
Константин Маринеску, един от селекционерите, изпраща своя специално нарисувана за
конкурса творба, която става символ на форума през тази година. Картината изобразява
река, по която вместо мостове, има книги, и
символизира духовната връзка между народите, живеещи по брега на река Дунав. Изображението е използвано за оформление на афиш
и покана за изложбата в Русенска художествена галерия, а оригиналът става част от колекцията на  Графичния кабинет на библиотеката.
Специален гост на събитието по повод обявяването на наградите е председателят на
международното жури – художникът Питър
Смит, член на Кралското общество на гравьорите в Англия и дългогодишен директор на
Кингстън Колидж за изкуства и дизайн. Форумът тази година се организира в партньорство
с Международния екслибрис център, София
и Фондация Balkankult, Сърбия. Голямата награда отива отново при талантливата сръбска
художничка Снежана Кезеле. Носител на специална награда за най-добре представил се
автор е русенецът Десислав Гечев.
За първи път тази година са номинирани и
най-талантливите млади участници в конкурса. Техните творби са експонирани в Детския
отдел и оценявани от децата – читатели на
библиотеката. Отличена с предметна награда
в тази категория е ученичката Ангелина Маринкова от художествена школа по изобразително изкуство в гр. Самоков. На 1 октомври,
по повод на Първата общонационална нощ на
библиотеките в Румъния, екслибриси от графичната колекция са показани по време на
изложба в Окръжна библиотека „Йон Бассарабеску” в Гюргево.
През 2012 г. Русенската библиотека организира за осми пореден път Международния

конкурс за екслибрис. Темата на изданието
е „Еx Libris – Ex History” и е посветена на
250-годишнината от написването на „История славянобългарска” – книгата, поставила началото на Българското възраждане.
Във форума участват 94 автори от 26 държави.
Участниците в осмото издание на форума се
състезават за голямата награда на Библиотека
„Любен Каравелов”. Специална награда дебют
за деца и ученици ще бъде присъдена на найталантливия млад участник в конкурса.
Художествен консултант на Графичния
кабинет е отново художникът Иван Иванов –
Йоаний. За председател на журито е поканен
известният художник Иван Токаджиев. Селекционираните творби ще бъдат показани на
изложба в Регионална библиотека „Любен Каравелов” през месец октомври. По време на
откриването на експозицията ще се състои церемонията, на която ще се обявят наградите.
Международният конкурс за екслибрис през
тази година за първи път се реализира с финансовата подкрепа на Община Русе по Програма за подкрепа на проекти в областта на
изкуството и културата.
През изминалите осем години Международният конкурс за екслибрис, който става ежегоден, се превръща в едно от най-значимите
събития, както в културния афиш на Русенската библиотека, така и на града, и печели
все по-голяма международна популярност.
През последните две години организацията на
престижния форум е част от дейността на отдел „Изкуство”.
В изданията на конкурса досега са участвали над 350 творци на различна възраст и
от различни графични школи от 40 държави
от Европа, Америка и Азия. Има участници от
почти всички европейски страни, както и от
страни като Аржентина, Израел, Индия, Китай,
Колумбия, Тайланд, Хонконг, Япония и др.
Днес притежание на Русенската библиотека е уникална художествена колекция от 1500
екслибриса, която е част от световното културното наследство – безценно богатство за всеки
съвременен културен институт. Очаква се от
месец август 2012 г. дигиталните изображения
на екслибрис колекцията да бъдат достъпни
не само през сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов”, но и през Европейската
дигитална библиотека – Европеана.
Ключови думи: екслибриси, конкурси, Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе
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Юношите и библиотеките
Модерният имидж като ключ към успеха
Керстин Келер-Лойбл / loibl@fbm.htwk-leipzig.de
Висше училище за техника, икономика
и култура – Лайпциг
В рамките на конференцията „Библиотеката
4you” – четенето и младите хора”, която ще се
проведе на 3 и 4 октомври 2012 г. в Регионална
библиотека „Пенчо Славейков” – Варна, проф.
д-р Керстин Келер-Лойбл ще представи актуалните резултати от новото си проучване, което
показва как младежите възприемат библиотеката
и какъв е нейният имидж. Ще бъдат разгледани
желанията, представите и изискванията на юношите по отношение на библиотеките като медийни и социални центрове. По време на уъркшопа
„Младежката библиотека – идеи за изграждане и
организация” ще се изработят идеи за изграждането и оборудването на модерна младежка библиотека.
Проф. д-р Керстин Келер-Лойбл преподава
във Висшето училище за техника, икономика и
култура в Лайпциг и е съставител и автор на много публикации и статии за библиотечната работа
с деца и юноши, за насърчаване на четенето и
филмирането на литература. Тя създава концепцията за портала за деца и юноши на Гьоте-институт, член е на постоянната комисия на IFLA
(Libraries for Children and Young Adults Section) и
председателства Комисията за детските и юношески библиотеки на Немския библиотечен съюз.

Различни изследвания в Германия привеждат доказателства за твърдението, че с увеличаване на възрастта използването на библиотеките намалява. Най-рязката промяна
става в прехода от детската към юношеската
възраст. Досега не са налични емпирически
изследвания, даващи достоверна информация
за причините. Но със сигурност съществен
фактор е т. нар. „Leseknick” (рязък спад в четенето), който маркира намаляване на честотата и количеството на четенето, особено при
юношите. В пубертета се изменя начинът на
прекарване на свободното време и отношението към медиите. Компютърът и интернетът са

най-важните медии за юношите. Много медийни предпочитания на младежите, като например ползването на mp3-плейър или конзоли
за игри, биват задоволени съвсем слабо или
изобщо не се задоволяват от библиотеките.
Тогава защо да ходим там, питат много юноши.
Тези обяснителни модели не са достатъчни,
защото библиотеката избягват и много от тези,
които са я ползвали като деца и продължават
да четат много и с удоволствие като юноши.
Те предпочитат сами да си купят книгите или
да ги заемат от приятели. Тук решаваща роля
играе имиджът на библиотеката. Юношите
държат много на самоутвърждаването, приема се само това, което пасва на собствения
имидж. Ако младежите субективно възприемат
библиотеката като остаряла и немодерна, те
няма да я посещават.
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За да открият как юношите възприемат
библиотеките в началото на ХХІ век, в един
обхватен изследователски проект на Висшето училище за техника, икономика и култура
в Лайпциг под ръководството на проф. д-р
Керстин Келер-Лойбл между 2010–2012 бяха
анкетирани почти 1500 юноши и младежи на
възраст между 12 до 19 години за разбирането и мнението им за библиотеките. Успоредно
с това се състояха 34 групови интервюта със
113 юноши от същата възрастова група в училища и различни центрове за прекарване на
свободното време.
Резултатите доказват, че юношите свързват библиотеките на първо място с книги и четене. При това те биват възприемани повече
като места за учене и по-малко като места за
прекарване на свободното време. В зависимост от това дали гореспоменатото съответства на собствените им потребности и очаквания, библиотеката се приема или отхвърля,
имиджът се оценява като положителен или отрицателен. По-големи различия в оценяване
на имиджа могат да се установят както между
момичета и момчета, така и между читатели и
нечитатели.
Най-големите разлики все пак се забелязват между тези, които ползват и тези, които не
ползват библиотеката. Докато юношите, които я ползват са до голяма степен доволни, то
тези, които не я ползват, я намират по-често
скучна и остаряла. Измежду тях са и младежи, които през свободното си време четат с
удоволствие. Ако тези юноши бъдат попитани
за желаната от тях библиотека, те описват такава, „в която се чувстваш приятно”, в която

можеш да прекараш свободното си време, сам
или с приятели. Там разбира се има книги, но
и всички други медии, които юношите ползват
във всекидневието си. Така например момчетата си пожелават актуални видеоигри.
Много младежи биха посещавали библиотеката, ако е направена привлекателна за
тях. Тя трябва да е стилна, модерна и въпреки
това уютна. Те искат да се задържат по-дълго
в библиотеката: да използват разнообразните
медии на място, да слушат музика или сами да
свирят, да четат и играят. Приветстват се нови
формати на мероприятия, например иновативни и подходящи за юноши форми за насърчаване на четенето. Става съвсем ясно, че модерни мултимедийни предложения от страна
на библиотеката и високо качество на престоя
в нея биха подобрили решаващо имиджа ѝ.
Библиотеките трябва да са готови да уважат медийното поведение, предпочитанията
и желанията на младата генерация, дори ако
те се различават от досегашните традиционни
представи за една библиотека. Юношите желаят съобразени специално с техните нужди
предложения и искат да бъдат чути. Рискът
във всеки случай си струва: младежите са бъдещите ползватели на библиотеката! Ако бъдат отрано привлечени към нея, те ще ѝ останат верни и в бъдеще!
Превод: Мария Добревска
Maria.Dobrevska@sofia.goethe.org
Ключови думи: Висше училище за техника,
икономика и култура – Лайпциг, младежки
библиотеки, четене

Библиотечно-информационен
комплекс по педагогика –
партньор в образованието
Валентина Славчева / vs@nacid.bg
Нина Евтимова / bikp@nacid.bg
ЦНТБ
Библиотечно-информационният комплекс
по педагогика е специализирана библиотека
в областта на образованието и възпитанието,

приемник на библиотеките към Националния
институт по образование, Проблемната група
по образование и на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН). Библиотеката е основана през 1950 г. като филиал
на Централната библиотека на БАН. Идеята за
създаването ѝ е на професор София Аврамо-
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ва – преподавател в Института за подготовка
на детски учителки в София (1944–1950), заместник-директор на института (1955–1959) и
старши научен сътрудник към Педагогическия
институт на БАН (1967). Професор Аврамова е
автор на редица трудове в областта на възпитанието: „Умственото възпитание в детската
градина” (1950), „Методика на възпитанието
и обучението в детската градина” (1947), „Дидактическите игри за предучилищна възраст”
(1948) и други, които са на разположение в
библиотеката. Дейността си библиотеката започва с 2500 тома, а в края на 1955 г. библиотечният фонд вече наброява 9070 тома книги,
периодични и други издания. Постепенно колекциите се обогатяват с дарения от Музея на
образованието, а през 1972 г., когато е отделена от библиотечната мрежа на ЦБ БАН става
част от структурата на Научноизследователския институт по образование „Акад. Тодор
Самодумов” към Министерството на народната
просвета. Академик Самодумов е виден педагог, редактор и общественик от края на ХIХ и
първата половина на ХХ век. Автор е на много
учебници по различни предмети: „Учебник по
формознание (геометрия) за 3-то отделение
на основните училища” (1918), „Психология
за VI клас на гимназиите” (1946), „Буквар и
първа читанка” (1947), както и на педагогическа литература по теорията на възпитанието и
образованието: „Ролята на чувствата в областта на мисленето” (1906), „Обществени основи на образованието” (1938), „Семейството и
училището” (1948) и други, които са част от
фонда на библиотеката.
През годините библиотеката се развива и
утвърждава като най-голямата и единствена
специализирана научна библиотека в областта на педагогическата наука и образованието
в страната. Фондът ѝ непрекъснато нараства
с различни по вид библиотечни материали:
книги, периодика, учебни планове и програми, материали за развитието на образованието. През 1998 г. към библиотеката се добавят
колекциите на библиотеката на МОМН. След
закриването на Националния институт по образование през 2005 г., библиотеката преминава към Националния център за информация
и документация (НАЦИД) като библиотечно-информационен комплекс по педагогика.
Комплексът е разположен в изцяло обновени
и адаптирани за целта помещения. Читалнята предлага всички необходими съвременни
удобства за пълноценна работа. Читателите

имат възможност за свободен достъп до найновите книги и актуалните броеве на периодичните издания.
Днес комплексът по педагогика притежава
над 50 000 разнообразни по вид, съдържание
и език издания по педагогика и други хуманитарни науки. Във фонда на библиотеката широко са представени монографии, енциклопедии, справочници, речници, учебници, учебни
планове и програми, правилници и отчети на
училищата в България от ХIХ век до наши дни,
периодични издания на български, руски, английски и други езици.
Комплексът по педагогика притежава издания и документи с историческа стойност –ръкописи, старопечатна книжнина и периодични
издания, редки и ценни издания, създавани и
разпространявани през Възраждането и началото на ХХ век. В уникалния фонд от редки и
ценни издания, в който най-ранните са от началото на XIX век, документалните източници
са организирани в отделни колекции – книги, справочна литература, учебници и учебно-помощна литература, периодични издания,
учебни планове и програми, служебни издания. Съхраняват се и ценни материали за развитието на образованието в България през XIX
и XX век, като програми, правилници, устави, годишни отчети на училища и други. Сред
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тях са два ръкописни учебника – „Числителница”, събрана от Мануил Софиянец, препис
от 1850 г. и „Писмовник”, съставен от Мануил Средечанин през 1866 г. Много ценни са
цинкографски копия на ръкописните лекции
на проф. д-р Иван Шишманов: „ История на
немската литература през XVIII век”, „Литературата на ХVIII век. Френската литература
(1900–1901)”.
Голям е делът на българските учебници и
учебни помагала, сред които: „Български букварь – на издивение московского купца Ангели Николаевича Хаджиоглу из града Русчук”
(1844), „Учебна книжка за образованието на
децата” в превод на Ст. Андреев и С. Робовский Еленчанин – Цариград (1858), „Французка граматика за класическите граждански
училища” от д-р Ф. Анн – Виена (1869), „Буквар за обучение и самообучения на четение
и писмо по наглядно-гласната метода” (1880),
„Българска граматика за първоначални ученици” от Д. П. Войников (1880), „Читанка за
второ отделение в началните училища”, състав. П. Р. Славейков (1883), „Читанка за III
отделение”, състав. Т. Влайков (1897), „Българските книжици или на кое славянско племе
собствено принадлежи кириловската азбука?”
от В. Априлов (1841), „Средна история”, състав. Г. Дерманчов (1891), „Изразително чете-

не. Помагало за родители и любители на изящната литература” (1893) и др.
Съхранени са програмите на Габровските
училища за 1873 г.; първият годишен отчет
за учебната 1896–1897 и за годините от 1878
до 1896 на В. Золотов; първият годишен отчет на Държавната мъжка априловска гимназия в Габрово за учебната 1896–1897 г.;
дневниците на висшия учебен съвет от сесията през 1899 г.; Каталог на библиотеката при
Министерството на народното просвещение,
издаден през 1906 г. и др. От периодичните
издания особено ценни са българските списания: „Зорница” (1866–1867, 1870), „Педагогиум” (1892–1893), „Право дело” (1898–1905),
„Светулка” (с гл. редактор Елин Пелин, 1909),
„Училищен преглед” (1883–1949), „Учителски
вестник” (1885), „Читалище” (1870–1875) и
др.
Освен с издания с историческо значение,
библиотеката разполага с богата сбирка от
съвременни издания в областта на педагогиката, психологията, методиката на обучение,
проблемите на образованието и възпитанието.
Приоритет при комплектуването имат библиотечни материали в областта на педагогиката,
дидактиката, теорията на възпитанието, управлението на образованието, историята на педагогиката, семейната педагогика, психологията, педагогическата психология, методика
на преподаването по отделните учебни предмети, литература по въпросите на социалната
дейност, а също и литература в областта на
социологията, историята, географията, етнографията и фолклора.
От 2005 г. има изграден електронен каталог, който е представен на уебстраницата на
НАЦИД и е достъпен чрез глобалната мрежа.
За периода 2008–2009 е извършена ретроконверсия на колекциите от книги и учебници и
получаваните периодични издания. В началото на 2012 г. електронните записи наброяват
над 34 000. Поддържа се специализирана база
данни на статии от български и чужди периодични издания, която съдържа над 9400 записа и също е достъпна чрез интернет сайта на
НАЦИД. Поддържаните бази данни дават възможност за бързо и качествено обслужване на
читателите.
Комплексът по педагогика осъществява
библиотечно-информационно осигуряване на
всички звена в системата на МОМН за постигане на стратегическите цели в областта на
образованието, подпомага системата за ква-
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лификация и преквалификация на учители и
директори,
предоставя
информация по конкретни информационни запитвания. Обслужва всички
категории специалисти в
сферата на образованието: учени, изследователи,
преподаватели във висши училища, учители в
средните училища и детските градини, студенти, докторанти. Информационните нужди на
потребителите се удовлетворяват чрез предлагане на иновативни решения за информационно осигуряване, базирани на съвременните технологии. Услугите, които предлагаме
на читателите включват:
• предоставяне на пълна информация
за състава на библиотечния фонд чрез
система от каталози, картотеки и други
форми на библиотечно обслужване;
• предоставяне на информация за нови
документи, които са постъпили в библиотеката;
• консултации по използването на справочния апарат;
• оказване на консултативна помощ при

търсенето и подбора на
необходимата
литература и периодични издания
по интересуващ читателя
проблем;
•
изготвяне на актуални
библиографски
справки и тематични библиографски справки.
Наред с традиционните си услуги, библиотеката предлага и съвременни информационни продукти и услуги, достъп до електронните
ресурси на НАЦИД и световни информационни
центрове и портали с реферативни и пълнотекстови бази данни във всички области на
знанието. На разположение е Информационен
център с 13 работни станции с високоскоростен интернет, копирни и компютърни услуги.
Оборудвано е работно място, което разполага
със специален софтуер за хора със зрителни
увреждания. На ползвателите се предоставя възможност за дистанционно търсене на
информация от дома или работното място в
електронния каталог на комплекса.
Предлагат се и електронни услуги, като:
заявка за ползване на литература от фонда
на библиотеката, заявка за междубиблиотечно заемане. На сайта в рубриката „Продукти и услуги” е представен списък с изготвени
тематични библиографски справки в областта на образованието, които могат да бъдат
заявени. Новите технологии позволяват изпълнението на тези услуги в кратки срокове –
например електронната доставка на статии
може да се реализира в рамките на един работен ден.
В рамките на националния лиценз, осъществен от Министерство на образованието,
младежта и науката, в НАЦИД e осигурен достъп до информационни платформи ISI Web of
Knowledge, Science Direct и Scopus. ISI Web of
Knowledge е световен лидер в предоставянето на реферативна научна литература и информация за цитирания на публикации във
всички области на природните, приложните,
обществените, хуманитарните науки и изкуство. Чрез платформата ISI Web of Knowledge
са достъпни базите данни: Web of Science®
with Conference Proceedings, Journal Citation
Reports, MEDLINE. Science Direct е основен изследователски ресурс за милиони учени във
всички научни области. Предлага един от найобемните електронни архиви с пълнотекстви
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списания и книги. Scopus е реферативна база
данни с препратки към цитирания на публикации от над 16 000 рецензирани периодични
издания в областта на научна, техническа и
медицинска литература.
От началото на 2008 г. се издава електронен бюлетин „Педагогиум”, който предлага актуална информация за най-новите постъпления в библиотеката. Бюлетинът излиза всеки
месец и съдържа информация за новите книги
и статии от подбрани периодични издания от
фонда на библиотечно-информационния комплекс по педагогика. Заглавията в е-бюлетина
са структурирани по рубрики, а в разделите
са подредени по азбучен ред. Библиотеката
предлага безплатен абонамент чрез попълване на е-заявка за абонамент. След изпращането ѝ, на посочения имейл ще бъде получаван редовно електронния бюлетин.
Електронните услуги на библиотеките позволяват достъп от разстояние по всяко време
за учащи се в дистанционно и традиционно
обучение като по този начин спестяват ценно
време в търсене на материала и се освобождава време за възприемането му. Много важен е фактът на глобализиране, което електронните услуги правят възможно. Достъпът
до електронни каталози е само пример за лавинообразното увеличение на достъпа до информация. Тези услуги осигуряват по-лесен
и по-ефикасен начин за намиране на текстове, съхранение, копиране, разпространение и
междубиблиотечно заемане.
Няколко са приоритетните направления, по
които библиотеката ще продължи дейността си:
• системно обогатяване на библиотечния
фонд с печатни и дигитални издания в
областта на образованието и педагогическата наука, както и в други области
на знанието и в съответствие с потребностите на читателската аудитория;
• завършване на ретроконверсията на
каталозите и доизграждане на електронните каталози на фонда на библиотеката, които изцяло ще заменят традиционните фишови каталози;
• създаване на електронен каталог на
старопечатни, редки и ценни издания;
• дигитализиране
на
старопечатните,
редките и ценните издания.

През последните години информационните
технологии променят облика на библиотеката
и нейните дейности и спомагат за превръщането ѝ в институция с важна роля в изграждането на гражданското и информационното
общество. Промяната в същността на образованието по посока на виртуалното образователно пространство не може да бъде направено
без работата и помощта на библиотеките, както „реалните” традиционни библиотеки, така и
новия вид електронни библиотеки. Библиотеките от нов тип – електронни, виртуални, са
мястото, където се предлагат и осъществяват
стари и нови видове комуникативна размяна,
и потребителите се обучават, зада могат да ги
използват. Библиотекарят постепенно се превръща в информационен специалист и преподавател по информационна грамотност на различните нива на образованието.
Стремежът на библиотечните специалисти
е чрез съчетаването на традиционните и съвременните технологии да градят мост между
столетия и поколения, утвърждавайки библиотеката като един успешно развиващ се и
модерен информационен център, отговарящ
на потребностите на съвременното поколение
специалисти и следващ насоките на бъдещето. Целите, към които библиотеката се стреми, са свързани с постигане на оперативност,
адекватност и пълнота при задоволяване на
информационните потребности на нашите читатели.
В глобалната епоха библиотеките наслагват традиция и съвременност. Те съжителстват равноправно в процеса на информационното осигуряване. Библиотеката на ХХІ век
е място за достъп до информация, култура и
знания, където потребителят се чувства свободен в търсенията си и разпознава своята
социална идентичност. Библиотеките винаги
са били факторът, който свързва една нация с
голямата наука и култура, със световната цивилизация. Те са една безценна съкровищница и използването на фондовете им ни обогатява духовно, изгражда ни като личности и ни
дава добър житейски старт.
Ключови думи: Библиотечно-информационен комплекс по педагогика, електронен
бюлетин „Педагогиум”, електронни услуги
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Един проект –
предизивикателство
за туризма в Бов
Нина Иванова / nina_bov@abv.bg
НЧ „Светлина – 1896” – с. Гара Бов
Екипът на библиотеката към Народно читалище „Светлина – 1896” – с. Гара Бов реализира
своя пореден проект през настоящата година. В
рамките на инициативата „Активни граждански
общности чрез читалищата в България: втори
етап”, с финансовата подкрепа на Фондация
„Америка за България”, бяха проведени две
граждански дискусии със жителите на Бов. На
двете срещи хората от местната общност обобщиха своето виждане за необходимостта от популяризиране на Бов (с. Гара Бов и с. Бов), като
туристическа дестинация. Като следващ етап
бяха набелязани конкретни цели и необходими
дейности за тяхното изпълнение. Изготвено бе
проектно предложение и след кандидатстване
на конкурсен принцип, бе спечелен настощият проект с период на действие 15 септември
2011–15 юни 2012. За реализиране на инициативите читалището получи 7500 лв.
В рамките на периода на действие на проекта, благодарение на безвъзмездния труд на
69 доброволци и партньорството на редица
организации и частни лица бяха реализирани
следните дейности:
•
•

•
•

•
•

•

Построяване и оборудване на туристически информационен център (ТИЦ);
Наименоване, почистване, подкопаване, маркиране и изграждане на туристическата инфраструктура по туристическа пътека „Под камико”;
Обучение на местни туристически водачи;
Създаване на туристически портал към
официалната интернет страница на
Бов: www.bov.bg;
Изготвяне на карта на туристическите
маршрути в с. Бов и с. Гара Бов;
Поставяне на две големи туристически
информационни табла и десетки указателни табели по новата пътека;
Изготвяне на печатни рекламни материали – дипляни, фланелки, знаменца;

•
•

Изработване на местни сувенири и т.н.
Официално откриване на ТИЦ – Бов и
поход по новоизградената туристическа
пътека „Под камико”.
При реализирането на дейностите читалището осъществи редица партньорства с различни звена: Университетски аварийно-спасителен отряд, гр. София; Дирекция на природен
парк „Врачански балкан”, гр. Враца; Планинска спасителна служба – отряд Лакатник; Клуб
по екотуризъм към професионална гимназия
„Велизар Пеев”, гр. Своге; Клуб по спортнотуристически дейности към основно училище
„Васил Левски”, с. Церово и много други.
На 29 май 2012 г. по време на откриването на Туристическия информационен център в
НЧ „Светлина–1896” – с. Гара Бов, бе представен създаденият туристически портал към
официалната страница на Бов www.bov.bg.
Михаела Андонова, библиотекар в информационно-образователния център по Програма „Глоб@лни Библиотеки – България”, издири
и структурира информация за туристическия
портал със следното съдържание:
Природни дадености: Водопад Скакля,
Трескавец, Издремец, водопадите по река
Бовска, Злио камик, Камината, Триъгълника,
Пещерите.
Културно-исторически
забележителности: Вазовата къща, Църквата „Възнесение
Господне”, Паметник на загиналите, Изворите,
Оброчни кръстове.
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Туристически маршрути: Вазова екопътека, Туристическа пътека „Под камико”.
Места за настаняване: Хотел „Планинец”,
екоферма „Чемерник”, вила „Аламурови”, вила
„Скакля”, хижа „Тръстеная”.
Полезни връзки.
Информацията във всяка от петте области
е предшествана от кратки и „свежи” послания
на местен диалект. Една от най-полезните характеристики на създадения портал е възможността да бъдат проследени всички туристически маршрути и културно-исторически обекти
в землището на Бов, благодарение на създадената съвместно с дирекцията на Природен
парк „Врачански балкан” карта. Тя може да
бъде подробно разгледана онлайн и разпечатана. Това е първата такава карта, която
представя новоизградената пътека „Под камико”, „Вазовата екопътека” и други туристически пътеки и обекти на територията на селата
Бов и Гара Бов.
Официалната страница на с. Бов е създадена през 2009 г. от екипа на читалищната
библиотека и учители от местното училище,
с помощта на финансови дарения на частни
лица. Оттогава тя се администрира от бовската библиотека. Създаването на туристическия
портал към нея ще улесни гостите на селището, ще обогати познанията на местните жители
и ще популяризира Бов като атрактивна туристическа дестинация.

Туристическият информационен център в
с. Гара Бов се помещава в приземния етаж на
читалищната сграда. В него се предлагат: сувенири, изработени от местни занаятчии; книги с исторически проучвания, легенди и митове за селищата в община Своге; безплатни
информационни материали, карта с туристическите маршрути на територията на с. Гара
Бов и с. Бов. Чрез туристическия център туристите в Бов могат да изиграят партия шах
на открито, да наемат почасово дървените
шахматни фигури за външната шахматна площадка, да се възползват от обучените туристически водачи; да се запознаят с културноисторическите забележителности и природни
дадености в бовския край, както и да получат информация за местните хотели и къщи за
гости.
Работата на читалищната библиотека в
с. Бов е от особена важност, не само заради
предоставянето на богат книжен фонд и безплатен достъп до интернет, провеждането
на компютърни обучения, публикуването на
електронни книги, а и заради функциите ѝ на
общностен център и възможността чрез нея да
се популяризират местните културно-исторически и природни забележителности.
Ключови думи: Народно читалище „Светлина – 1896” – с. Гара Бов, проекти, туристически портали, читалищни библиотеки
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Изявление за ACTA и важността
от формирането на многостранна
и насочена към заинтересованите
страни политика за интелектуална
собственост
IFLA, EBLIDA
Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (IFLA) и Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации
(EBLIDA) представляват интересите на световните и европейските библиотечни общности. Библиотеките са неразривно свързани с
националните и международните системи за
авторско право и играят важна културна роля
както в запазването, така и в предоставянето
на достъп до информация, която е с авторски
права или на обществено достояние. Библиотечните и информационните специалисти разбират и уважават ролята, която авторското
право играе в създаването и разпространението на информация по целия свят и поставят
най-силен акцент върху спазването на принципите и разпоредбите на авторското право.
Правейки това, те са наясно, че авторските
права трябва да осигурят справедлив и печеливш баланс между нуждите от информация
на потребителите си и обществото като цяло и
търговските императиви на творците и доставчиците на съдържание.
Преди вота за това дали да се одобри или
отхвърли Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) в Европейския парламент, планирано за 4 юли, IFLA и
EBLIDA желаят повторно да изразят загрижеността на библиотечната общност по отношение на това как предложеното споразумение
се е развило извън съществуващите рамки за
определяне на нормите на интелектуалната
собственост. Като се има предвид, че силно
подкрепяме международните усилия за контрол на системното търговското фалшифициране, ние сме загрижени, че ACTA подкопава
основен баланс в закона за авторското право,
не обмисля сериозно и не защитава интере-

сите на по-широката общественост, която има
равнопоставен достъп до знания и културно
изразяване. Действията на АСТА по същество
прескачат съществуващите световни структури за определяне на правилата за интелектуална собственост, а именно тези на Световната организация за интелектуална собственост
(WIPO).
По време на процеса на подготовка на
ACTA, библиотечната общност бе обезпокоена от изключителната секретност във връзка
с преговорите. Липсата на прозрачност, свързана с процедурите, разпоредбите и приоритетите на ACTA, бе безпрецедентна за вече
установената практика при създаването на
глобални норми сред демократичните народи
в областта на интелектуалната собственост.
В резултат на това, се появи недоверие сред
мнозина от тези, които не бяха консултирани
по време на етапите от развитието на споразумението.
Цифровата технология осигурява на гражданите нови и вълнуващи средства за достъп
до информация. IFLA и EBLIDA вярват, че са
необходими гъвкави и балансирани рамки за
авторското право, за да се възползваме изцяло от предимствата на цифровата информационна революция. Поради тази причина
IFLA и EBLIDA твърдо вярват, че най-добрият
форум за всякакви дискусии от такъв мащаб
е Световната организация за интелектуална
собственост (WIPO), където е възможно да се
гарантира участието на широк кръг от заинтересовани страни.
Затова ние – IFLA и EBLIDA, призоваваме
депутатите да отхвърлят продължаващия аконодателен акцент за прилагането на авторското право за сметка на гъвкавостта на този про-

62

Глобус

ектозакон. При гласуването си в Парламента
на 4 юли, депутатите трябва да отхвърлят
ACTA.
За IFLA
Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (IFLA) е водещ
международен орган, представляващ интересите на библиотечните и информационните
услуги и техните потребители. IFLA има членове в над 150 страни, 46 от които се намират
в Европа. Организацията е най-силният глас
на библиотечно-информационната професия и
има за цел да:
•

насърчи въвеждането на високи стандарти в предоставянето и доставката на
библиотечни и информационни услуги;

•

спомогне за общественото разбиране за
стойността и ползите от добрите библиотечни и информационни услуги;

•

представлява интересите
членове по целия свят.

на

своите

За EBLIDA
Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации (EBLIDA) e независима организация на
библиотечните, информационните, документационните и архивните асоциации и институти в Европа. EBLIDA концентрира дейността
си върху редица европейски обществени информационни въпроси като авторско право и
лицензиране, култура и образование. EBLIDA
насърчава безпрепятствения достъп до информация в цифровата ера и обръща особено
внимание на ролята на архивите и библиотеките за постигането на тази цел.
На 4 юли 2012 г. Европейският парламент
отхвърли с мнозинство спорното споразумение ACTA (бел. ББИА).
Превод: Николина Иванова-Бел | nbell@aubg.bg
Ключови думи: Търговско споразумение
за борба с фалшифицирането (ACTA),
EBLIDA, IFLA

Eвропейските библиотеки
и предизвикателствата на
електронното публикуване
Становище на EBLIDA
Обществото е пред прага на големи промени. Информационните носители и пазарът на
информацията се трансформират. Това е едно
от големите предизвикателства на нашето
общество. За Европа то означава както нови
възможности, така и заплахи.
Задачата на европейските политици е да
гарантират свободния достъп до информация,
образование, култура, развлечения и съдържание за всички европейски граждани чрез
обществените услуги. Пазарът може да бъде
конкурентоспособен и иновативен, ако разчита на добре образовани и информирани граждани.
Библиотеките осигуряват безплатен достъп до съдържание, информация и култура за
всички европейски граждани. Но сегашната
законодателна рамка им пречи да изпълняват

тези основни услуги за нашето общество в дигиталната епоха. Това в особено силна степен
се отнася за развитието на пазара на електронните книги.
1. Обикновено по силата на т.нар. „изчерпване на правото на разпространение след
първата продажба”, библиотеките купуват
публикувани произведения, например книги,
от книготърговска фирма, след което предоставят закупените екземпляри за заемане от
ползвателите. В дейността на библиотеките
няма намеса в правата на автора (или носителя на други права). Съгласно приетата политика за развитие на колекциите си библиотеката решава кои книги да закупи и да ги
предостави за обществено заемане.
2. При електронните книги обаче, тъй като
електронното заемане е услуга, а не закупува-
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не, концепцията за изчерпване на правото за
разпространение не е приложима. Библиотеката може само да придобие дигитален обект,
електронна книга или електронно списание,
като подпише лицензионно споразумение с
автора (или носителя на други сродни права).
Носителите на интелектуални права са свободни да решават дали искат да дадат достъп
до определено произведение и да определят
условията за такъв достъп. Последицата е, че
политиката за развитие на библиотечните колекции започва да се определя от издателя, а
не от библиотеката.
3. Значителна и неприемлива промяна според нас е, когато политиката за развитие на
библиотечните колекции се решава от издателите и свободният достъп за европейските
граждани зависи от тях.
Предизвикателството е да се намери решение на този проблем.

Затова EBLIDA предлага:
а) да се приеме Споразумение с Федерацията на европейските издатели за приемане на „модели на лицензиране, които
гарантират добросъвестно използване” на
произведенията;
б) да се осъвремени режимът за авторското право на е-книги, е-заемане и е-съдържание, за да могат библиотеките да
продължат да изпълняват услугите си за
всички европейски граждани.
Превод: Анна Попова
apopova@lib.bg
Ключови думи: електронно публикуване,
EBLIDA

Американски хроники:
Пристигане в Шампейн
Весела Ангелова / vesi.angelova@gmail.com
РБ „Пенчо Славейков” – Варна
Пътуването до Америка не е шега работа,
както е разбрал още навремето самият Алеко
Константинов. Дори в нашето глобализирано съвремие това си е истинско приключение
за хора, които наблюдават широкия свят основно през интернет. И така, в ранното утро
на 22 май, докато хората от Перник, София
и околностите тъкмо отчитаха поредния земен
трус (слава Богу този път доста по-лек), две
скромни български библиотекарки се озоваха
на Терминал 2, за да изминат емблематичния
път до Америка и по съвместителство и до Чикаго…
Целта на почти едномесечния престой в САЩ
беше участие в летния обучителен семинар за
библиотекари от цял свят, организиран от центъра „Мортенсън”, и може би тук е редно да се
даде кратко сведение за тази организация.
През 1986 г. посредством щедро дарение от
2 млн. долара от страна на С. Уолтър и Герда
Б. Мортенсън е създаден едноименният център за международни библиотечни програми.
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Дейността му е фокусирана върху промотирането на международното обучение, разбирателството и мира. През 1991 г. ново дарение от 2 млн. долара позволява на центъра да
разшири дейността си. „Мортенсън” се стреми
да заздрави връзките между библиотекари и
библиотеки по целия свят, без значение от
географското им положение или технологичния им напредък. Към наши дни близо 1000
библиотечни и информационни специалисти
от около 90 страни са участвали в обучителни
програми на център „Мортенсън” – единствена
по рода си институция в света.
Център „Мортенсън” се помещава в университета в Илинойс – едно от най-изтъкнатите висши учебни заведения в световен мащаб.
Намира се в градовете близнаци Шампейн и
Урбана и в него се обучават над 40 000 студенти от различни специалности. Централата
на „Мортенсън” се намира в университетската
библиотека – най-голямата академична библиотека в държавен университет в САЩ. След
Харвард и Йейл това е третата по големина
академична библиотека в страната. Понастоящем фондът ѝ се състои от над 30 млн. библиотечни единици от всички области на познанието.1
И така, към седем часа сутринта потеглихме към Америка. Полетът мина леко, но когато кацнахме на летището в Чикаго, преживяхме нещо като малък културен шок. Озовахме
се в огромно помещение, персоналът постоянно опъваше разни въженца, за да пренастрои
оптимално пътникопотока, по екраните над
митническите бюра ни призоваваха да декларираме охлюви, праз и друга селскостопанска
продукция, в случай, че пренасяме такава,
но ние по-скоро се притеснявахме
дали сме си попълнили правилно
декларациите, които получихме в
самолета. Точно тогава се сблъскахме с първата си изненада – установихме, че една немалка част
от летищния персонал се състои от
българи. Хората бяха изключително мили и услужливи. Първо една
дама ни провери формулярите и ни
History of the Mortenson Center. // University
Library – University of Illinois at Urbana –
Champaign. //<http://www.library.illinois.edu/
mortenson/about/history.html (06.07.2012)>.

1

обясни какво още трябва да допишем (и не, не
внасяхме нито охлюви, нито праз, в случай, че
си мислите подобни неща), а след като минахме през емиграционния служител, други двама българи буквално ни хванаха за ръчичка,
заведоха ни до мястото, откъдето трябваше
да си вземем багажа и подробно ни обясниха
какво трябва да направим и откъде трябва да
минем, за да си хванем полета за Шампейн.
Бяхме толкова притеснени, за да не объркаме
нещо, че не запомнихме имената на хората,
за което съжалявам ужасно. Бих искала да им
благодаря поименно, защото без тях едва ли
нещата щяха да минат толкова леко – всичко
е прекалено огромно и е много лесно някой
новак в международните пътувания като нас
да се залута.
Озовахме се в Шампейн–Урбана към шест
следобед местно време. Посрещна ни лъчезарната Джейми Людке – програмен координатор към „Мортенсън”. Момичето ни откара
с личната си кола в общежитието – „Шърман
хол” – и ни помогна с настаняването. Проблеми с часовата разлика практически нямахме –
докато си огледаме стаите, докато си купим
тоалетни принадлежности, докато хапнем и
докато се изкъпем стана почти десет часа вечерта – тъкмо време за лягане.
Най-първите впечатления от Щатите – любезността на хората. Всички са учтиви, никой
не се стреми да те пререди например, да те
изблъска. Готови са да помогнат според възможностите си. И много четат. Но за това –
после.
Следващият ден ни беше свободен, тъй като
организаторите все още посрещаха останалите колеги. Възползвахме се, за да пообиколим
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града… или по-скоро градовете. Историята на
градовете близнаци Шампейн и Урбана определено е забавна. Някъде през двайсетте години на ХІХ век в района на днешна Урбана
се заселват фермери. Земята е богата, а земеделието и до ден-днешен е основен поминък
в околността. Идват и нови хора, постепенно
се образува селце, което се разраства в градче. Заселниците решават, че трябва да узаконят града си и местният сенатор се съгласява.
Така на 4 юли 1833 г. официално е създаден
градът Урбана в окръг Шампейн, наречени на
родното място на сенатор Ванс, който е родом от Охайо и е роден и израсъл в тамошната Урбана, окръг Шампейн. Двайсетина години по-късно местните с радост разбират, че
през града им ще преминава железница. Скоро обаче плановете се променят – става ясно,
че поради особеностите на терена линията ще
бъде изместена на две мили на запад. Хората
от Урбана недоволстват, но покрай строежа се
появяват нови заселници. През 1854 г. строежът на жп линията е завършен, но междувременно покрай гарата са се появили магазини,
църква, дори пощенска станция. Селцето, наречено Западна Урбана, се разраства стремително, докато през 1861 г. вече е официално
признато за град и е наречено Шампейн.

Хората от Урбана се притесняват от разрастващия се в съседство град. Дори строят
нова сграда за съда, за да не остане съмнение, че центърът на окръга е именно Урбана,
а не Шампейн.
Преди Гражданската война големци от Шампейн решават да построят индустриално училище в празното място, делящо двата града.
Войната осуетява плановете им и пететажната
сграда задълго остава празна. След това обаче гражданите от Урбана и Шампейн научават,
че щатското правителство търси подходящо
място, където да построи колеж по земеделие.
Така през 1868 г. отваря врати новият колеж,
наречен Индустриален университет на Илинойс, който по-късно ще бъде преименуван в
Университет на Илинойс и ще се превърне в
едно от най-добрите висши учебни заведения
в страната. Университетът расте, а Шампейн
разширява границите си, за да може да заяви
правата си над него. Урбана, разбира се, не остава назад. Нещо повече, започва да се модернизира. Старите дървени сгради са изгорени и
са заменени с нови, тухлени. Шампейн пък си
построява библиотека, пак през 1868 г. През
1874 г. Урбана построява по-голяма библиотека. А университетът продължава да расте. Днес
Урбана е град с около 40 000 жители, Шампейн
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е с около 90 000, университетът с четирийсетте си хиляди студенти е разположен и в двата
града, а границата между тях е Райт стрийт.2 А
библиотеката на Шампейн е по-голяма от тази
в Урбана.
Разбира се, докато обикаляхме под разцъфналите липи в историческата част на Урбана, докато преследвахме катерички с фотоапаратите си и се чудехме как ли ще оцелеем
в тази близо 38-градусова жега, още не знаехме тези подробности. На този етап аз собствено се сдобих с порядъчно изгорял нос, но
когато се върнахме в Шърман хол установихме, че повечето ни колеги вече са дошли и се
захванахме да се запознаваме. Бяхме 16 човека от 9 страни – японка, южноафриканка, две
казахстанки (като едната всъщност е киргизстанка, обаче живее и работи в университета
в новата казахска столица Астана), една киргизстанка, четири нигерийки и един нигериец,
кениец, дама от Барбадос, две египтянки и естествено, нашите две скромни особи.
Следващият ден вече беше доста натоварен. В осем и половина сутринта вече бяхме
в „Мортенсън”. Между другото, тук е мястото
да спомена, че нямам преки впечатления от
английската точност, но твърдя, че англичаните биха могли да си сверяват часовниците
по жителите на Шампейн–Урбана. В центъра
се запознахме с директорката Барбара Форд
и изпълнителния директор Сюзън Шнуър. Повярвайте, американците наистина са чудесни

и сърдечни хора. Каквито и притеснения да
съм имала преди срещата с две толкова важни
дами, тези ми чувства бяха стопени като сняг
на четирийсетградусова жега. Представихме
се официално и обяснихме кой с какво се занимава и какви са му задълженията. Последва обиколка из Undergraduated Library, която
наричат на шега Underground Library – причината е, че действително е разположена под
земята. Не си създавайте грешни впечатления – има достатъчно светлина, осигурявана
от прозорците, които гледат към приятен вътрешен двор. Продължихме експедицията из
различните отдели на библиотеката и замалко
се почувствах като студент в Невидимия университет на Анкх-Морпорк. Не вярвам, че бих
могла да се оправя без карта.
Отделите са пръснати из целия кампус, до
тях се стига и по подземни коридори (впрочем
навсякъде има противоторнадни убежища), но
може да се мине и отгоре. Както вече беше казано, фондът е огромен – около 30 млн. библиотечни единици, немалка част от тях са е-книги. В момента тече усилена ретроконверсия.
Библиотеката е достъпна за всички граждани
на Шампейн–Урбана. При регистрацията си
хората получават карти, подобни на шофьорски книжки. Услугите като цяло са безплатни с
изключение на принтирането и ксерокопирането. Извършва се и сканиране на библиотечни материали, като читателят отива, сканира,
качва си материалите на USB или си ги препраща на имейла.
На обяд имахме изненада.
Известна част от библиотечния
състав членува в доброволческата група „Приятели на библиотеката” и всеки участник в курса
на „Мортенсън” се сдоби с библиотечен приятел. Нашите бяха
Джени Иманюъл и Марек Срока
от отдела за славянски езици.
Тези хора впоследствие направиха пребиваването ни там още
по-приятно – организираха ни
великолепна екскурзия из околността, за която ще пиша подробно по-нататък.
Следва продължение...

McGinty, A. The story of Champaign-Urbana / Alice McGinty.
//Champaign Public Library, 2007. //<http://www.champaign.
org/justkids/homework_help/illinois_champaign/champaign_
history/story_of_champaign_urbana.html (07.07.2012)>.

2

Ключови думи: библиотечна квалификация,
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