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НБКМ
Статията е продължение от брой № 4/2012.

В статията се проследяват първите стъпки, предприети от библиотечната общност в
България, за „приобщаването” на мрежовите
ресурси към националното документално наследство. Разглежда се постигнатото в тази
област, анализират се предизвикателствата,
възникнали от сериозното увеличаване и разпространение на този вид документи, както и
необходимостта от тяхното уебархивиране.
Идеите, които предлагаме за събирането, съхраняването и достъпа до мрежовите ресурси, се
основават на международния опит, който вече
бе споделен с читателската аудитория на списанието, и на обективните условия в страната.

Законодателно
регламентиране
на събирането,
съхраняването и ползването
на мрежови ресурси
Съобразявайки се с препоръка № 3, направена от
Международната конференция на националните библиографски служби (ICNBS) (Копенхаген, 1998 г.) (1),
и с препоръките от 2000 г. на ЮНЕСКО за законодателството за задължителния екземпляр (2), където
бе обоснована необходимостта от включването на
мрежовите ресурси в системата на задължителното
депозиране, Националната библиографска агенция
предложи този вид документи да станат обект на
действащия Закон за задължителното депозиране
на екземпляри от печатни и други произведения
(3). В Националната библиотека бяха подготвени
промени в Закона, които бяха приети и влязоха в
сила от 2009 г. (Чл. 3, т. 5. от Закона предвижда по
едно копие от произведенията в дигитална форма,
публикувани в електронни комуникационни мрежи,
предназначени за четене или възприемане по други

начини, разпространявани за обществено ползване от български физически или юридически лица,
да се депозира в Националната библиотека). Освен
разширяването на обектите за депозиране в допълненията, направени в Закона, бе регламентирано и
правото на получателите на задължителни екземпляри „да презаписват върху друг носител копията
от произведенията в дигитална форма, разпространявани в електронни комуникационни мрежи, когато това се налага за тяхното трайно съхраняване”
(Чл. 12, т. 4).
Присъединяването на този вид документи към
системата на задължителното депозиране легитимира твърдението, че мрежовите ресурси са важна част
от националното документално наследство, осигури
правното основание на Националната библиотека да
получава всички онлайн публикации без специалното разрешение на издателите. Теоретично осигури
възможността за разширяването на обектите в текущата национална библиография, а също така създаде
по-ефективна и надеждна основа за работа на Националната библиографска агенция с издателите, аналогична на тази с печатните издания.
Осигуряването на депозитни екземпляри от
мрежовите ресурси повдигна обаче редица проблеми, свързани преди всичко със запазването на авторските права на производителите, с тяхното трайно съхраняване и регистрация, т.е. със създаването
и поддържането на цифров архив, с отразяването
им в системата на националната библиография, а
също така и с осигуряването на потребителски достъп до тях.
Поправките, нанесени в Закона за авторското
право и сродните му права (4) през 2002 г., уреждат
донякъде материята, отнасяща се до допустимото
свободно използване на произведенията, която е
от изключително значение за дейността на библиотеките. Промяната, която бе направена, се дължи на новото виждане по въпроса след появата на
цифровите технологии и новите възможности, които те дават за използване на произведенията и за
техническа защита срещу незаконно използване.
Новите текстове в българския закон в значителна
степен следват разпоредбите на Чл. 5 на Директива
2001/29 на ЕС за авторското право в информационното общество (5).
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Проблемите,
които
започнаха да се обсъждат
активно с появата на мрежовите ресурси и намериха
определено решение в тази
директива и респективно в
националните законодателства на европейските страни, всъщност не са нови за
библиотеките. Предоставянето на възможност за ползване и репродуциране на
библиотечните материали
е иманентно свързано с техните основни цели и задачи.
В частта на Закона, отнасяща
се до свободното използване
на произведения без съгласието на автора и носителя
на авторските права и без заплащане на възнаграждение,
е предвидена възможността
за „възпроизвеждането на
вече публикувани произведения от общодостъпни
библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел
или с цел съхраняване на произведението, ако това
не служи за търговски цели” (Чл. 24, т. 9) (ДВ, бр.
99/2005 г.). Библиотеките са пряко засегнати и от
т. 11 на Чл. 24, според който се урежда ограничаването на авторските права при „предоставяне на достъп на физически лица до произведения, намиращи
се в колекциите на организации по смисъла на т. 9,
при условие че се извършва за научни цели и няма
търговски характер”. Новото ниво на проблеми, предизвикани от появата на цифровите електронни документи, обаче изисква по-подробно тълкуване на
възможностите за репродуциране на електронни
документи от колекциите на библиотеките, защото за изработването на копия от тях с цел замяна
на оригинала, свързан със специфично програмно
осигуряване или хардуер, и отпечатването на копия
от електронни издания е необходима авторизация.
Това се отнася и до мрежовите ресурси, разпространявани в интернет.
Редица въпроси, свързани с авторското право
и възникващи при депозирането на мрежовите ресурси, все още предстои да се регламентират. Те се
отнасят до възможния сблъсък на интереси между
изключителното право на носителите на авторски
права да предоставят защитените произведения за
публичен достъп и стремежа на библиотеките да извоюват ограничения на авторските права за ползването на този вид документи, аналогични на изключенията, предвидени за традиционните материали.
Решение на този въпрос би могло да бъде частич-
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ното ограничаване на ползването на депозираните
копия от мрежовите ресурси, както е предвидено в
Закона за задължителното депозиране, а именно –
ползването да се „... извършва от едно работно място, извън локалната мрежа на институцията или в
мрежа с ограничен брой възможности за едновременно ползване” (Чл. 16).
Възможни са, разбира се, и други начини, напр.:
 В национален архив на мрежовите ресурси в
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и в евентуални други депозитни учреждения, като ползването се ограничи в рамките
на институциите.
 В бази данни, които със съгласието на издателите депозитните институции ще предоставят за ползване само на депозитните библиотеки. Дейността може допълнително да се
регламентира чрез подписването на договори
с издателите и производителите на този вид
документи, в които да се посочат всички права
и задължения на двете страни.
 В бази данни, които със съгласието на издателите депозитните институции ще предоставят за ползване в интернет. Дейността също
допълнително ще трябва да се регламентира
чрез подписването на договори с издателите и
производителите на този вид документи.
Конкретизиране на подходите може да се осъществи едва когато се изработи цялостна концепция за създаването на национални колекции от
електронни мрежови ресурси и тяхното използване.

Методи за събиране
на мрежови ресурси
Както сочи международната практика, осъществяването на максимално ефективен процес на
събирането и архивирането на мрежови ресурси
изисква по-скоро прилагането на комбинация от
известните методи за уебархивиране, отколкото
използването само на един конкретен метод. От
трите прилагани метода: автоматично събиране
(web harvesting), подборно събиране и получаване
на електронните ресурси, по силата на законодателството за задължителното депозиране в нашата
практика, както посочихме, вече са създадени предпоставки за изпълнението на третия от тях, поне
що се отнася до законовата рамка. Той би могъл да
се приложи за набавянето на ресурси от типа електронни списания, книги и други статични публикации. Задължителното депозиране би могло да се
допълни с подбор от страна на Националната библиотека на определени, представляващи особена
национална ценност мрежови ресурси. Това, разбира се, може да се осъществи само на базата на разработването на определени критерии за подбор на
ресурсите, които ще бъдат включени в национален
електронен архив и в националната библиография.
Те биха могли да се концентрират върху принадлежността на ресурса към страната, върху неговото
съдържание, тип, технически характеристики и т.н.
Макар да води до набавянето на по-качествени ресурси, недостатък на този вид подборно събиране е,
че ограничава обхвата на ресурсите, които могат да
бъдат събрани, и изисква много повече човешка намеса, което го прави по-труден и по-скъп от гледна
точка на вложения човешки труд и време.
Обхватно събиране на уебсайтове от българския национален домейн „.bg” би могло
да се осъществи единствено с метода
на web harvesting. Осъществяването на
този метод обаче изисква създаване на
по-широки програмни и технически условия. Необходимо е закупуването на
отделен сървър, на който да се съхраняват копираните ресурси, както и на
специална програма-робот, която да
осъществи самия процес на сканиране на мрежата и сваляне на ресурсите.
Например роботът Heritrix (6), който
се използва за проекта Kulturarw3, е
настроен да събира сайтове от националния домейн (.se), сайтове, физически разположени в Швеция, както и
подбрани сайтове от други домейни,
които имат някакво отношение към
страната (7). В същото време методът
на web harvesting е сочен като най-
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евтин от гледна
точка на вложените
финансови
ресурси и време
за изпълнението
му. Той също така
позволява събирането на възможно
най-много
материали от интернет
при минимална човешка намеса. Проблемът при него е в това, че програмите за сканиране на мрежата понякога срещат
трудности с отделни сайтове.
По отношение на комбинирането на няколко
различни подхода за уебархивиране заслужава да
се отбележи по-специално примерът на Националната библиотека на Франция, която е пионер в тази
практика (8). Обхватът на задължителния депозит
в страната е разширен с мрежовите публикации със
закона от 2006 г., който задължава издателите и
собствениците на мрежови ресурси да осигурявят
достъп до тях на библиотеката. Комбинираният
подход за събирането на ресурсите се изразява в извършването както на автоматичен web harvesting на
уебсайтове, така и на допълнителен подбор на сайтове по конкретна тема или за определено събитие.
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. Постижение на
Френската библиографска агенция е изработването
на 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.
Служители от библиотеката оценяват сайтовете,
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след което договарят със собствениците им тяхното
депозиране.
Избирането на един или друг от наличните технологични подходи за събиране на мрежови ресурси
е свързвано преди всичко с изработването и развиването на национална политика за създаване на колекции от електронни мрежови ресурси.
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Очаквани проблеми
при осъществяването
на уебархивирането

Предизвикателствата от технически, правен и
организационен характер, с които се сблъсква архивирането на мрежови ресурси, вече бяха разгледани
при проследяването на международния опит в тази
област. С пълна сила те биха били валидни и за една
българска инициатива за събиране, съхранение и
ползване на ресурси от интернет. В нашата страна
проблемите, свързани с правата върху интелектуалната собственост, са решени до известна степен с
включването на мрежовите ресурси в законодателството за задължителното депозиране. По отношение на бъдещи стъпки за осъществяване на автоматично събиране на уебсайтове и уебстраници, както
и на последващата обработка на данните обаче ще
е необходима допълнителна правна авторизация,
за да се преодолее защитата, създавана от законодателството за авторско право. Това се налага, тъй
като при тези ресурси, поради тяхното естество и
съдържание, са намесени много авторски и сродни
права, което би могло да възпрепятства тяхното копиране и ползване. Най-сигурният начин за преодоляване на проблемите, свързани с авторското право,
отговорността за съдържанието, което е достъпно
в цифровия архив, и защитата на данните, би било
внимателното подбиране на ресурсите и изключването на онези от тях, чието съдържание може да
предизвика 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.
Поради проблемите от организационен характер, които
произтичат основно от децентрализираното развитие на мрежата, при което съдържанието
и разпространението на ресурсите се управлява от самите им
собственици, според нас не е по
силите само на една организация да осъществи събирането и
опазването на всички ресурси
от интернет. Уебархивирането

би било разумно да се осъществява като съвместна,
коопертивна инициатива. Справянето с тези проблеми налага фокусиране върху определени раздели
от мрежата (напр. националния домейн), върху определена тематика или според профила на организацията, която е заинтересована от съхранението на
конкретните ресурси.
Стъпка към решаването на проблемите, свързани с качеството на ресурсите в интернет, е създаването на ефективни методи за пресяването на нискокачествените ресурси в процеса на архивиране,
което на практика означава ангажирането на значителни човешки ресурси.

Подбор на различните
видове мрежови ресурси

Националните библиографски агенции по света, които регистрират мрежови ресурси, го извършват по различни начини, но всичките – подборно. Няма нито една страна, в която да се събира и
осигурява библиографски достъп до пълния обем
национална информация, представена в интернет.
Преди въобще да разсъждаваме по въпроса каква
да бъде българската практика, е необходимо да се
разграничат двете тенденции в издателската дейност на електронни документи. Едната е свързана с
издаването на електронните книги и списания, което в голяма степен наподобява производството на
печатните издания. Разликата е в канала за достъп
и разпространение. Издателите на този вид литература използват интернет по чисто икономически
причини, за да си спестят време и разходи, свързани
с публикуването на хартия. Основната характеристика на тези електронни издания е, че ползвателят
трябва да заплати, за да получи достъп до пълнотекстовия файл.
По отношение на издаването на научни периодични издания в последно време и в нашата издателска практика започна да се очертава тенденция
за публикуване на оригинални електронни (born
digital) научни списания на свободен достъп в ин-

тернет. Това са така наречените open-access journals. Тази
практика е свързана с международния опит в научноизследователската дейност за разпространение на знания и идеи, алтернатива на платения достъп,
ползваща се с голяма популярност, защото позволява по-бърз,
непосредствен и неограничен
достъп до научните изследвания, повишава популярността
на авторите и техния импакт
фактор, подобрява научния обмен. Електронните книги и списания не се различават съществено от своите традиционни „събратя”
и несъмнено трябва да бъдат част от системата на
националната библиография.
Другият вид мрежови ресурси са онлайн публикациите, които са свободно достъпни в интернет.
Това са уебсайтовете и уебстраниците, които са в
огромно количество и много често са с доста кратък
живот. Именно те са голямото предизвикателство за
националната библиография и библиотечната общност, защото имат съвсем различни характеристики от традиционните документи и най-вече заради
тяхното количество. Като се има пред вид обаче, че
една голяма част от тези публикации отговаря на
всички изисквания, прилагани при подбора на изданията, които се регистрират в националната библиография, става ясно, че преди да бъдат изработени някакви по-точни и ясни, вероятно формални признаци
за тяхното подбиране, трябва да се осигури възможността за натрупване и съхраняване. Критериите за
подбор на мрежовите ресурси не може съществено
да се различават от тези, които се прилагат към традиционните документи.
От международната практика в областта на подбора на ресурсите внимание заслужава подходът,
избран в проекта ЕVА (Комплектуване и съхранение
на електронни мрежови издания) (9), осъществен
от Университетската библиотека в Хелзинки (Финландия). 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”. Пълната
обработка и предоставянето за ползване на всичко
събрано все още не са осъществени, 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. Критериите за
подбор на периодични електронни издания, прилагани в този проект, също заслужават внимание:
 периодичното издание да включва пълни
текстове на статии;
 статиите да представляват информационна
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ценност, а периодичното издание да е професионално редактирано;
 периодичното издание задължително да
поддържа архив на тези статии.

Според нас тези формални критерии могат да
бъдат заимствани и приложени и при подбора на
електронните книги. Те биха могли да се допълнят
и с условия за актуализирането на съответните документи. Това трябва да се извършва при посочен
регламент и за всяко допълнение Националната библиографска агенция трябва да бъде уведомявана.
Подобен подход на подборно събиране на ресурси е използван и от Националната библиографска агенция на Естония при проекта ERIC@ (10).
Сред използваните критерии за подбор на електронните книги и списания, които подлежат на библиографска регистрация и включване в текущата
национална библиография и електронния каталог,
поддържан от библиотеката, са:
 авторът/издателят да е идентифициран;
 публикацията да е достъпна;
 съдържанието да е с постоянна културна/
научна стойност;
 публикацията да е с единна структура.

В чешката и в немската практика например се
регистрират освен електронни онлайн списания и
книги и доклади от конференции, научни публикации, правителствени документи, дисертации и др.
Изложените дотук модели се отнасят за мрежовите ресурси от първия вид. По отношение на
архивирането на уебсайтовете и уебстраниците, поради огромния им брой в международната практика
най-често се прилага методът на автоматичния web
harvesting. Общ принцип при неговото използване
е обхващането на уебстраниците и уебсайтовете от
националния домейн на съответната страна, физически локализирани в страната или такива, имащи
връзка с нея. Това показва определено сближаване с
критериите за подбор, използвани и за традиционните документи, които се регистрират в националната библиография. На този принцип са изградени
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повечето от националните уебархиви. Показателен
е примерът на Чехия, където критериите за подбор
се основават на следните признаци:
 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) (11).

При подбора на първо място се взима предвид
домейнът 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).
Внимание заслужава и примерът на Финландската библиотека, където по метода web harvesting
годишно се събират всички сайтове с разширение
„.fi”, както и уебсървъри, намиращи се в страната.
Допълнително се извършва и ръчен подбор на релевантни уебсайтове.
В нашите условия и възможности, поне в началния етап на дейността по уебархивирането, не
би било реалистично да се очаква провеждането на
web harvesting на целия национален домейн „.bg”.
По-вероятно е налагането на определени ограничения. По примера на чешкия модел, те могат да бъдат свързани със съдържанието, начина на достъп,
формата на уебсайтовете и уебстраниците. Едни от
критериите биха могли да бъдат притежаваната от
ресурсите културна/научна стойност, оригиналност, дългосрочна научноизследователска стойност, наличието на свободен достъп (достъпът до
защитените ресурси би могъл да се осъществи на
основата на договорни отношения със собственика), използването на обичайни формати, които могат да бъдат интерпретирани от най-често използваните уеббраузъри, оригинален произход (т.е.
оригинални мрежови ресурси, а не дигитализирани печатни издания). От обхвата на архивирането би трябвало да се изключат компютърни игри,
лични уебстраници, ресурси от вътрешни комуникационни мрежи (интранет), портали, които нямат оригинално интелектуално съдържание, бази
данни, радио- и телевизионни предавания, онлайн
новини. По подобни критерии би могъл да се извърши подборът на уебсайтовете и уебстраниците,
които ще се превърнат в обекти за регистриране в
националната библиография.

Актуално
Дългосрочно съхранение
на мрежови ресурси
и достъп до уебархив
Осигуряването на надеждно дългосрочно съхранение и достъп до ресурсите в уебархив налага
изработването на стратегия за изграждането на
доверено цифрово хранилище. Определено е, че основните свойства, които трябва да притежава едно
такова хранилище, са жизнеспособност и финансова
стабилност (12). Във всеки случай утвърждаването
на изградения уебархив като доверено цифрово хранилище ще изисква дейността по уебархивирането
да бъде приобщена към ключовите дейности на институцията и да получи устойчиви бизнес модели и
финансиране.
От правна гледна точка Законът за задължителното депозиране на печатни и други произведения, както вече посочихме, регламентира достъпа и
ползването на депозираните произведения, включващи и електронните издания, по следния начин:
то „... се разрешава само на регистрирани читатели
на територията на институцията получател”, като
специално по отношение на мрежовите ресурси е
определено ползването да се „... извършва от едно
работно място, извън локалната мрежа на институцията или в мрежа с ограничен брой възможности
за едновременно ползване” (Чл. 16).
От гледна точка на техническото обезпечаване
на достъпа е необходимо събраните и архивирани
ресурси да бъдат индексирани, за да може да се осъ-

ществи търсене в огромните бази от данни, които
ще бъдат създадени по метода на автоматичното
събиране на ресурси. Един от възможните начини за
това е автоматичното генериране на метаданни, т.е.
използването на готови метаданни, при което се извършва автоматично конвертиране на съдържащите се в самите ресурси елементи за описание. Все още
проблем при този подход е, че в по-голямата си част
ресурсите в интернет не притежават качествени ме-
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таданни, което го прави недостатъчно надежден. Полезно би било осигуряването на
възможност за търсене освен по метаданни
и по пълен текст с цел по-добро навигиране
в архива и улесняване на неговото ползване.
По отношение на организацията на търсенето достъпът до архива би трябвало да се
основава на по-ориентирани към мрежата
инструменти, като например „сърфиране”.
От една страна, това е обичаен и познат от
потребителите начин за достъп до мрежови
ресурси и от друга – стандартните библиотечни методи (напр. каталогизирането) не
са напълно съвместими с уебматериала.
Чия е задачата и отговорността за създаването на национален архив на мрежовите ресурси? Този въпрос стои с цялата си острота пред библиотечната общност и тя не
би трябвало да се бави с отговора. Очевидно
е, че дългосрочното съхраняване и осигуряването на достъп до събраните документи
трябва да бъдат възложени на институция
с устойчиво финансиране, натрупан опит в
работата с документи, с тяхната обработка
и организация на ползване. Националната
библиотека има задължението да съхранява
националните печатни издания и да ги регистрира в националната библиография и
е абсолютно логично традицията да се разпростре и върху документите, публикувани
в интернет. Дали обаче може и трябва да го
прави сама, е отново въпрос, който предстои
да се дискутира и реши. Едно е ясно и съвсем
сигурно – Националната библиотека съвместно с Българската библиотечно-информационна асоциация би трябвало да инициират провеждането на дебат по тези въпроси, а също така да се ангажират в изработването и развиването на определена политика
за създаването на колекции от електронни
мрежови ресурси и на национална програма
за действие.
По наше мнение на този етап е наложително вниманието да се съсредоточи
върху вземането на бързи решения и осигуряването на инвестиции и възможности
за съхраняването на националната издателска продукция, като мрежовите ресурси
се приемат за неразделна част от нея. Към
библиографско покритие на тези документи може да се пристъпи едва след като се
осигури надежден начин и форма за тяхното съхраняване.
б
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В развитите страни в Европа и по света библиотечните асоциации са водещите организации в изграждането на система за повишаване на професионалната квалификация на библиотекарите. ББИА,
следвайки този опит, през 2001 година създаде Център за продължаващо образование на библиотекари
(ЦПОБ) по проект, финансиран от Институт „Отворено общество” – Будапеща. Проектът бе осъществен
съвместно с Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” към Философския
факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Центърът
отговори на една осъзната потребност на професионалната ни общност за нови знания и умения в областта на съвременните информационни технологии, интернет базираните услуги, социалните мрежи,
мениджмънта и маркетинга на съвременната библиотека. Неговите услуги са насочени към завършилите висше образование, които се нуждаят от осъвременяване на знанията и уменията си. Не е тайна,
че в нашата професия застаряването на персонала е
сериозен проблем и в библиотеките работят основно
специалисти, завършили преди повече от 20 години.
Бързото развитие на новите технологии и на
възможностите за информация и комуникация, дълбоките промени в икономическата и социална парадигма на обществото обогатиха мисията и визията
на библиотеките, внесоха динамични промени в
профила на съвременния библиотекар. От знанията, които библиотекарите притежават, и умението
им да ги прилагат зависи качеството на предлаганите на обществото библиотечно-информационни
услуги. След 10 години активна дейност на Центъра бе назряла необходимостта от актуализиране на
програмите му, формите и методите на провеждане
на курсовете. Това стана възможно със стартирането на проекта „Напредък и устойчиво развитие на
библиотечния сектор в България”, финансиран от
Фондация „Америка за България”, в който една от
основните дейности е развитието на непрекъсната
професионална квалификация на библиотечните
специалисти. Изготвена бе Програма за модернизиране на Центъра. В изпълнение на Програмата бе
изработена и нова тематична програма за квалификация, базирана на проведените проучвания за потребностите на библиотекарите и експертното мнение на водещи специалисти в библиотечния сектор.
Програмата включва 40 тематични курса, систематизирани в осем модула: Мениджмънт за библиотечни лидери; Библиотечен маркетинг и комуникация в библиотеката; Социология на четенето и
читателите. Библиотечни програми; Организация
и управление на колекциите. Каталогизиране; Ус-

луги в библиотеките; Обучение на ползвателите;
Технологии; Културно наследство. Програмата е отворена и се приемат предложения за нови теми, по
които да се организират обучения.
ЦПОБ си поставя за цел да провокира и насочва
интереса на потенциалните обучаеми към актуални
теми, които понякога дори не са осъзната потребност; да подготвя иновативни специалисти, които
да прилагат нови подходи и модерни инициативи
в практиката. Така става възможно проникването
на най-новите тенденции и направления в библиотечно-информационната област, създаването на
ядро от водещи библиотечни специалисти, които да
развият своите библиотеки като бази за стажове и
ефективна обмяна на опит в страната.
От началото на 2012 г. са проведени девет курса, включени в учебната програма на Центъра за
продължаващо образование на библиотекари. В тях
взеха участие 120 библиотекари от цялата страна.
Осем от курсовете бяха изнесени и организирани
съвместно с една университетска и пет регионални библиотеки във Варна, Кюстендил, Пазарджик,
Пловдив и Русе. Беше проведен и първият онлайн
курс чрез платформата Moodle за дистанционно
обучение на ЦПОБ.
Все повече библиотекари търсят допълнително финансиране за библиотеките си чрез участие в
проекти. Това провокира интереса на много колеги
към курсовете от Модул І. Мениджмънт за библиотечни лидери.
За втори път (след успешно проведения през
юни 2011 г. курс в Благоевград) се организира курсът на Нанси Болт „Как да подготвим убедителен
проект“, този път съвместно с Регионалната секция
на ББИА в Русе. В него се включиха 39 библиотекари: от Регионалната библиотека „Любен Каравелов“,
от библиотеката при Русенския университет „Ангел
Кънчев“, както и от читалищни библиотеки в Русе и
областта. Лекциите бяха съпроводени с упражнения
и примери от библиотечната практика, свързани с
успешни проекти, като ABLE, EIFL и Секторната програма „Грюндвиг“, както и указания за текущи конкурси. Участниците, групирани в пет екипа, имаха
възможност да разработят самостоятелно всички
елементи на едно проектно предложение, като получиха ценни практически съвети от Нанси Болт.
На 12 и 13 юли в Регионалната библиотека
„Пенчо Славейков“ – Варна, се проведе курсът „Изработване и управление на проекти в библиотечноинформационния сектор“ с лектор Ваня Грашкина.
В него участваха 10 библиотекари от Регионалната
библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна, и по един от
НЧ „Виделина – 1949“, с. Вокил, и НЧ „Неофит Рилски – 1942“, с. Чернолик, общ. Дулово, обл. Силистра.
Те получиха теоретични знания за основните етапи
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в разработването на проекти – идентифициране на
проектното предложение, организационно планиране, изготвяне на проекта, оценка на изготвения проект, както и за основните етапи на управлението и
времевото разположение на фазите на проекта. Специално внимание беше отделено на спецификата на
проектите в библиотечно-информационния сектор,
като бяха посочени конкретни донорски програми
и организации в България. В практическата част на
курса от сформираните три екипа с помощта на преподавателя бяха изработени и обсъдени проектни
предложения по конкретни теми.
Електронното правителство вече е факт и броят на предлаганите електронни административни
услуги за гражданите непрекъснато се увеличава.
Част от услугите на Националната библиотека „Св.
св. Кирил и Методий“ също могат да се ползват през
портала www.egov.bg.
Подробна информация за развитието, концепциите и приложенията на електронното правителство, както и за възможностите за включване и на
други обществени библиотеки в него дава курсът на
Елица Лозанова-Белчева от СУ „Св. Климент Охридски“ – „Електронно правителство. Ролята на библиотеките в електронното правителство“. През месец
март 10 библиотекари от Регионалната библиотека
„Емануил Попдимитров“ – Кюстендил, и през месец
юли 10 библиотекари от Регионалната библиотека
„Пенчо Славейков“ – Варна, имаха възможност да
проследят етапите на въвеждане на електронното
правителство в България и да анализират текущото
състояние, проблемните области и предизвикател-

ствата, както и мястото на библиотеките в предоставянето на услугите на електронното правителство.
Още един курс от Модул V. Услуги в библиотеките „Стратегии и техники за информационно търсене“, с лектор Елена Янакиева от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ беше проведен
през май. Девет библиотекари от различни отдели
на Регионалната библиотека „Никола Фурнаджиев“
– Пазарджик, допълниха и надградиха своите теоретични познания за процеса на информационното
търсене и за основните стратегии и техники за търсене и преглеждане. Те придобиха практически умения и получиха препоръки за ефективно търсене в
български и чуждестранни библиотечни електронни каталози и бази данни.
През последните години нарасна броят на библиотеките, които се занимават с дигитализация на
различни документи от своите фондове, изграждат
свои дигитални колекции и се включват в международни портали за дигитално съдържание. Това променя отговорностите на каталогизаторите за правилното представяне на библиографските описания
чрез MARC форматите и метаданните.
В курса „MARC формати, дигитализация и метаданни“, който беше проведен от Милена Миланова
от СУ „Св. Климент Охридски“ през март в Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, участваха
5-има библиотекари от НБИВ, 3-ма от библиотеката
на Университета по хранителни технологии, 2-ма от
библиотеката на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“ и един от библиотеката на Техническия университет. Те се запознаха с концепцията на
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Курсове на ЦПОБ
се проведоха в градовете
Варна, Кюстендил,
Пазарджик,
Пловдив и Русе.
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ИФЛА за библиографския контрол на съвременните писмени документи и техните дигитални копия,
с практиката за представяне на библиографските
данни в машинно четими формати, както и с принципите за изграждане на световни мрежи за разпространение и достъп до библиографски данни.
Специално се акцентира върху метаданните като
формализирани схеми за представяне на различни
типове текстови или нетекстови обекти, на дигитални или недигитални ресурси.
В рамките на „Интегриран проект за подобряване условията за предоставяне на образователни
услуги в Икономическия университет – Варна“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“, през 2011 г. библиотеката на университета
беше изцяло ремонтирана и оборудвана с нова климатична и вентилационна инсталация, асансьори и
обзавеждане. Реализирана беше и концепцията за
предоставяне на свободен достъп до библиотечния
фонд в заемната служба и в читалнята. Променената
среда за работа предизвика желание и за повишаване на професионалната квалификация на колектива на библиотеката. В началото на юни обновената
библиотека стана домакин на два курса от програмата на ЦПОБ.
Курсът „Организация и управление на фондовете и информационните ресурси на библиотеката“,
проведен от Милена Миланова, беше редуциран до 20
часа, като включваше само специфични проблеми за
университетски и научни библиотеки. В него участваха 4-ма библиотекари от Икономическия университет - Варна, 2-ма от Техническия университет във
Варна и по един от Шуменския университет „Епископ
Константин Преславски“ и ДЗИ – Варна. Те се запознаха с основните направления, свързани с изграждането, развитието и организацията на библиотечните
фондове и информационните ресурси на библиотеката. Получиха теоретични знания и практически
умения по отношение на политиките и подходите за
комплектуване, съхраняване и организиране на информационните масиви. Специално внимание беше
отделено на най-новите водещи тенденции за координиране, коопериране, формиране на консорциуми
и обединения за „открит достъп” с цел решаване на
въпросите за ефективно управление и използване на
ресурсите и обслужване на потребителите.
В курса „Обучение на обучители по информационна грамотност“ с лектори Елица Лозанова-Белчева и Милена Миланова се включиха 9 библиотекари от Икономическия университет във Варна и
4-ма от Техническия университет – Варна. Благодарение на интересно поднесеното съдържание обучаемите успяха да придобият нови умения и знания
за подготовка, провеждане и оценяване на курсове
по информационна грамотност в университетските библиотеки. Те се запознаха и с международните
стандарти за информационна грамотност, услугите на съвременните библиотечно-информационни
центрове, възможностите за търсене и намиране на
точна и актуална научна информация по различни
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теми, законите и правилата, отнасящи се до достъпа
и използването на информационните ресурси.
В изпълнение на програмата за модернизиране
на ЦПОБ, осъществена по проект „Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България“,
с експертната помощ на проф. Оля Харизанова от СУ
„Св. Климент Охридски“ беше разработена платформа Moodle за дистанционно обучение. Чрез нея вече
се предлагат 4 курса и още няколко са в процес на
създаване и оформяне на съдържанието. Платформата за онлайн обучение дава възможност за едновременен достъп на хора от различни селища в страната до материалите за курсовете в удобно за тях
време. Съкращават се и разходите, свързани с пътуване и престой в друг град за участие в традиционен
курс. Функцията Виртуална класна стая позволява
провеждане на онлайн уроци с преподавателя в реално време според предварително обявен график.
За да се включи в дистанционен курс, всеки обучаем
трябва да има регистриран и работещ имейл адрес и
компютър със слушалки и микрофон.
От 3 до 28 май се проведе първият курс чрез
дистанционна форма на обучение – „Презентация и
презентиране“, с лектор Оля Харизанова. В него се
включиха 8 души от цялата страна – двама от библиотеката на Техническия университет в София и по
един от Библиотека „Родина“ в Стара Загора, библиотеките на НЧ „Съгласие – 1890“ в Каварна, НЧ „Св.
св. Кирил и Методий“ в с. Дебръщица, общ. Пазарджик, НЧ „Васил Йорданов – 1942 г.“ в с. Нова черна,
общ. Тутракан, Военен клуб – Плевен, и администратор в хотел „Деница“ – Каварна. Обучението позволява усвояване на знания и умения за разработване
на план, избор на редактор и създаване на презентация, както и подготовка и техники за презентиране.
Акцентира се върху работа с MS PowerPoint, както
и с редактори за създаване на динамична презентация и видеофилми. Лекциите, провеждани чрез
конферентна връзка по скайп, се осъществяваха
три пъти седмично по предварително разработен
график. Отделено беше време и за консултации, за
самостоятелна работа с материалите в платформата
Moodle и за решаване на финалния тест.
Успешно завършилите обученията в ЦПОБ курсисти получават удостоверение от СУ „Св. Климент
Охридски”, съгласно изискванията на Чл. 12 от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. В съответствие с разпоредбите на Чл. 9
от Наредбата за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, за
курс от 25–30 часа се присъжда 1 кредит. При кумулиране на кредити чрез индивидуален план на обучение е възможно кредитите, получени след проведени курсове в ЦПОБ, да се признават в определени
модули на магистърски и бакалавърски програми в
университетите.
б
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Дискурс за етиката,
етичните кодекси,
етичните взаимоотношения,
професионалната и библиотечната етика
ва етика. Той се ограничава до учението за добродетелите” (22, с. 130). Според Швайцер античната
гръцка етика „не успява да изведе човека извън самия него”, поради което тя има „себичен
Две неща на света изпълват моята душа със характер” (22, с. 137).
Едва при римските стоици – Сенека,
свещен трепет – звездното небе над главата
Епикур и Марк Аврелий, етиката придоми и нравственият закон вътре в нас. бива една от най-същностните си черти
		
Имануел Кант – човеколюбието, жертвата и себеотдаването; дълга да служиш в името на доброто и на другите.
„Златното правило” на нравствеността – справедливостта и човечността, се приписва на двама от седемте гръцки мъдреци: Питак
от Митилена и Талес от Милет. На въпроса „Как
бихте живели най-добре и най-справедливо?” Талес отговаря: „Ако сами не вършим това, което
Според Цицерон Сократ е първият морален фиосъждаме в другите” (10, с. 26). Много близки до
лософ, защото свалил философията от небето на зе„златното правило” са разсъжденията на Сократ,
мята, у дома и на пазара, и обособил моралната фиПлатон и Аристотел, според които е по-добре да се
лософия. Платон дава по-нататъшен тласък в разизпита несправедливост, отколкото да се извърши.
витието ѝ в самостоятелен клон на философското
Сенека в своите „Нравствени писма до Луцилий”
познание. Аристотел е обаче бащата на етиката като
създава афоризма: „Чакай от другия това, което ти
своего рода „практическа философия”. Терминът
сам желаеш на него” (16, с. 36).
„етика” се употребява от него за пръв път като синоТвърде близка до „златното правило” е и миним на учение за етоса или нравите, т.е. за нравите
сълта на Епиктет: „Това, което не желаеш на себе си,
и обичаите, добродетелите и пороците като черти
не пожелавай на другите” (2, с. 15).
на характера на полиса. Очевидно с въвеждането и
По-късно стоиците налагат етиката като една
утвърждаването на понятието „етика” от Аристотел
от трите съставни части на философията паралелвече става дума за морала като рефлексия на нравно с физиката и логиката. Така още в Древна Гърция
ствеността. Той образува и прилагателното етичесетиката се обособява в границите на античната фики, с което назовава цял клас човешки добродетели.
лософия. Оттогава до днес нейният предмет и задаТова са преди всичко етическите добродетели като
чи продължават да бъдат едни и същи, но те се разотражение на нравите и обичаите. Той написва и
виват и обогатяват, а етиката остава в структурата
първите трудове по етика: „Никомахова етика” в
на философията.
чест на баща си и сина си; „Евдемова етика” и „ГоляАвгустин Блажени, който е една от най-важнима етика” (18, с. 136). Аристотел се опитва да обясни
те личности в развитието на западното християнсъщността на етиката, свързвайки я с учението за
ство и по-късно един от Отците на Църквата, е пърразумната наслада, условие за която е развитието на
вият европейски мислител и учител, който включва
добродетелите. Следната мисъл на Аристотел много
„златното правило” в своята грандиозна философточно изразява това негово схващане: „Щастливият
ско-етическа система, в която доброто, произтичаживот и щастието се състоят в това да се живее добщо от любовта към Бога, се постулира като основен
ре. А да се живее добре означава да се живее доброзакон на нравствеността и духовен регулатор на
детелно”. Като най-висша добродетел Аристотел изчовешкото поведение (6, с. 178). Човек трябва да
дига справедливостта, но той я ограничава главно
обича ближния си, поради което той следва да спаздо спазването на законите. Приносът на Аристотел
ва нравствените наставления по следния начин: „В
е безспорен, но въпреки това той е критикуван от
отношенията и обръщенията с хората е достатъчно
А. Швайцер, който отбелязва: „Аристотел не създада се следва една от народните поговорки: никому
Мария Младенова / mladenovamaria@abv.bg
УниБИТ

ББИА онлайн, брой 5 / 2012

Възникване и предмет
на науката етика.
Основни етични категории

ББИА онлайн, брой 5 / 2012

14
никога не прави нищо такова, което не желаеш на
себе си” (13, с. 74).
Фактически Августин Блажени поставя началото на една плодотворна традиция при разглеждане
на „златното правило” като основополагащ принцип
на естественото право и естествената нравственост,
чието наследство се вписва в метафизиката и етиката на новото време.
Възникването и развитието на християнството
представлява своеобразен връх в схващанията за
етиката. Дори и крайните атеисти биха признали, че
10-те Божии заповеди са най-лаконичният, но и найсинтезиран израз на това как човек трябва да постъпва спрямо другите хора. Те утвърждават тезата,
че етиката се гради върху трите принципа: любов,
жертва и дълг. Върху тях се базират и схващанията
на един от най-видните изследователи на морала –
Имануел Кант, според когото най-голямото морално
съвършенство на човека е да изпълнява своя дълг.
За Кант първопричината за съществуването на етиката е вечният вътрешен стремеж на човека да се
самоусъвършенства. За него етиката е наука за дължимото човешко поведение. В основата на учението
му стои т.нар. „категоричен императив”, който е базова категория на етиката на Кант. Формулираният от него нравствен закон гласи: „Постъпвай така,
че максимата на твоята воля (правилото, което ти
следваш) да може да бъде същевременно фундамент
на всеобщо морално законодателство (т.е. всички
други хора да могат също да го следват)” (8, с. 234).
И така, моралът е предмет на изучаване от етиката, но моралът се изучава не само от етиката, а и
от много други науки като педагогиката, социологията, правото, медицината и др., а също и от изкуството. Те също изучават етиката, но имат свой аспект
на изучаване на морала – възпитателен, психологически, социален, правен, медицински и т.н.
Предмет на етиката са и закономерностите на
възникването и развитието на морала като обществено явление.
Чрез нормите на поведение, формирани в обществото, се регулират отношенията между хората.
Нормите изразяват представите за дълга и дължимото и начините за превръщането на дължимото в
реалност. Нравствените норми са резултат от практиката на много поколения. Те се създават в процеса
на обществената практика, за да регулират поведението на хората. Благодарение на етичните норми
човекът съзнава какво може и какво не може и не
бива да прави, кое е добро и правилно, кое е осъдително и неморално. В същото време съществуват
общочовешки морални норми, които се предават от
поколение на поколение, от общество на общество.
Според Шатобриан „Моралът е основата на обществото”. Етиката, като всяка наука, има свой понятиен апарат, който с времето се развива, усъвършенства и се обогатява с нови понятия и определения.
В хода на своето развитие етиката е утвърдила собствена система от категории, сред които ос-
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новни са: добро (въведено от Платон); добродетел
(Аристотел); дълг (централна категория при Кант);
съвест, чест, достойнство, щастие, справедливост,
отговорност, смисъл на живота. Всяка една от тези
категории намира своето специфично проявление
и в различните професии – било то в характера на
изпълняваните от тях функции или в професионалното им поведение към хората, които те обслужват.

Нормативна,
приложна
и професионална етика

С развитието на новоевропейската философия
в етиката се обособяват т.нар. нормативна, приложна и професионална етика.
Предмет на нормативната етика са теоретичните проблеми, свързани с произхода, същността,
структурата и функциите на морала, както и въпросите за това как човекът е длъжен да постъпва в обществото (18, с. 137).
От средата на 50-те години на ХХ в. в САЩ започва да се развива едно ново направление в етиката – т.нар. приложна етика. Неговата цел е да се помогне при решаването на конкретни въпроси в различни житейски области и ситуации. Според К. Нешев „приложната етика е система от професионални
етики, обслужваща квалифицираната дейност на
едни или други специалисти, в една или друга област на разделението на труда” (12, с. 18). В тази дефиниция е налице отъждествяване на приложната с
професионалната етика. Двете понятия обаче не са
синоними, а са в отношение „общо към частно”. Приложната етика е по-всеобхватна и включва такива
проблеми като разпределението на ограничените
ресурси, експериментите върху животни и др., които са извън обсега на професионалната етика.
Като основна причина за появата на приложната етика К. Нешев сочи възникването на мощни
социални движения в САЩ през 60-те години на ХХ
в.: борбата срещу расизма, феминизма, движението
за защита на животните, за опазването на околната
среда и др. Френският автор С. Орукс предлага приложната етика да се нарича „модерна казуистика”.
Така се акцентира върху една от най-характерните
ѝ черти – разглеждане на конкретни, реални етични
дилеми и търсене на начини за тяхното решаване.
Терминът „приложна етика” се употребява за
първи път у нас от проф. В. Момов. Той отбелязва,
че проблемите на приложната етика възникват и се
поставят не от специалисти етици, а от лекари, психолози, юристи, икономисти, социолози, еколози,
етнолози и др. Те, упражнявайки своята професия,
се натъкват на етични дилеми, за чието разрешаване се нуждаят от помощ. В. Момов логично заключава, че приложната етика „все по-тясно обвързва
морала с въпросите на правото, политиката, икономиката, биологията, медицината” (11, с. 64).

Така етиците започнаха да играят още една социална роля: на съветници, които предлагат своите
препоръки на лекари, учители, следователи, юристи, журналисти, библиотекари, мениджъри, бизнесмени, икономисти и др. Затова приложната етика се
разглежда и като съвкупност от принципи, норми и
правила, изпълняващи практическа функция, свързана с научаването от хората на необходимото поведение в конкретни ситуации, в определени сфери
от дейността им, на различните видове професионален морал. Тя се състои от цялата поредица професионални етики, обслужващи квалифицираната
дейност на едни или други специалисти от съответната професионална област. Приложното етическо
познание е сферата на изучаване на професионалния морал: от етиката на науката до екологическата етика; от бизнес етиката до деловата, управленската или комуникативната етика; от биоетиката,
биомедицинската етика до медицинската етика и
деонтология; от компютърната етика до етика на
роботите; от етиката на комуникациите до журналистическата етика; от учителската и педагогическата до спортната и други етики (18, с. 138) като
библиотечната, стопанската и т.н.

Професионална
етика

Според някои мнения съществуването на понятието „професионална етика” е безпредметно,
тъй като се вписва в понятието „приложна етика”.
Критиците не искат да разберат, че тя не създава
някаква нова субкултура, нито пък претендира за
отделна, особена нравственост в съответната професия. Нейната задача е да изясни същността на
професионалния дълг, да регулира взаимоотношенията между професионалиста, от една страна, и обществото, клиентите и колегите, от друга. Тези свои
задачи професионалната етика съчетава и с правилата, удовлетворяващи обществените очаквания от
професията.
Но какво трябва да се разбира под професия?
Един от първите научни опити за дефиниране
на понятието „професия” прави А. Флекснер през
1915 г. в своя реч, озаглавена „Социалният работник
професия ли е?”. Тук той посочва онези характеристики, които отличават професията от останалите
човешки дейности, а именно:
„1. Тя трябва да притежава и да създава система от такива знания, които да са с по-висока от обичайната сложност.
2. Да осигурява теоретично обхващане на явленията, с които се занимава.
3. Да прилага своите сложни теоретични знания при практическото решаване на човешки и социални проблеми.
4. Да се стреми да усъвършенства своята система от знания.
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5. Да установява система от критерии за приемане, легитимна практика и нужното поведение на
професионалистите.
6. Да бъде наситена с алтруистичен дух.
7. Да предава знанието на следващите поколения” (25, с. 226).
Едно от най-интересните тълкувания на етимологията на понятието „професия” дава бащата на
съвременната социология Макс Вебер в книгата си
„Протестантската етика и духът на капитализма” (4,
с. 12). Според автора днешният смисъл на думата
„професия” произхожда от превода на Библията от
латински на немски език, който прави Мартин Лутер през ХVІ в. И този съвременен смисъл е дело на
самия преводач. Немската дума, която Лутер е употребил, beruf (професия), произхожда от ruf, което
означава вик, призив, призоваване. В английския
език аналогична е думата calling (от call, призив,
призоваване, призвание). Очевидно е, че централният акцент се поставя върху призваността, върху
професията като „божия заповед, изискваща безпрекословно изпълнение” (4, с. 73). М. Вебер прави
една историческа справка, в която посочва, че „в
античните езици единствено в староеврейския има
изрази с подобно съдържание” (4, с. 79). Преди Лутеровия превод в своя сегашен светски смисъл думата
„професия” не се среща в нито един от езиците, които днес разполагат с нея. От това М. Вебер прави извода, че онези езици, върху които протестантските
библейски преводи са оказали влияние, са създали
тази дума. А при които липсва подобно влияние, не
я притежават или поне не в днешното ѝ значение.
Следователно Лутерово творение е влагането на водещия нравствен елемент в смисъла на думата „професия”; на аспекта за служене и дълг като най-висш
израз на любовта към ближния.
Според Уикипедия „професията е вид трудова
дейност (служба или занятие), която изисква продължително и интензивно обучение и владеене на
специализирани знания и умения и обикновено се
регулира от професионална организация, етически
кодекс и процес на лицензиране и сертификация” (27).
Според друга гледна точка професиите се дефинират като дейности, при които дадено лице,
което притежава специализирани знания или умения, предлага срещу заплащане на други лица или
организации да прилага своите знания или умения
в тяхна полза.
Въпреки че е една от най-древните, нашата
професия става официално професия едва през 1876
г. За неин основател се приема М. Дюи, който през
същата година обявява библиотечната работа за самостоятелна професия, а библиотекарите за специалисти, които са обединени от общи цели и интереси
в своя собствена професионална асоциация. И още в
първия брой на сп. „Library Journal” (от 1876 г.) Дюи
публикува своята първа статия „Професия” (The
Profession). Любопитно е, че в нея той веднага изтъква педагогическата ѝ същност, посочва различията
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между работата на библиотекарите, на архивните и
музейните работници, като убедително мотивира и
необходимостта от професионално образование за
работещите в библиотеките.
Поради това не е случайно, че именно в САЩ
възникват за пръв път и се поставят на обсъждане
проблеми не само на нашата професионална етика,
но и на етиката в други професии (стопанска, медицинска, педагогическа и др.), които във времето се
обособяват и се утвърждават като самостоятелни
дисциплини на изучаване и преподаване.
Някои учени като В. В. Усов определят професионалната етика като „съвкупност от нравствени
норми, понятия, съждения, оценки за начините на
поведение, характерни за представителите на определени групи от обществото, обусловени от тяхната
принадлежност към дадена професия” (21, с. 39).
Други, сред които е и В. Момов, тълкуват професионалната етика като „приложна наука, изучаваща нравствените ценности на човека в една или
друга професионална област, където той изпълнява функциите на специалист, личност и обществен
деятел. Тя изучава преди всичко професионалния
морал, модификацията на общите нравствени принципи и специфичните, присъщи на даден вид труд
изисквания, които създават нравствени рамки за
творческото изпълнение на дадена професионална
роля” (11, с. 53).
През последното десетилетие в теорията на
етиката професионалната етика не се отделя в самостоятелен раздел, а се разглежда в раздела, посветен на приложната етика, макар да се отбелязва, че
професионалната етика отчасти се пресича, и само
отчасти е тъждествена с приложната етика. Според
авторите на един от новите руски енциклопедични
речници „професионалната етика конкретизира общите морални изисквания, прилагани в съответна
професия, и се занимава главно с нормите и правилата за поведение” (23, с. 388).
Професионалната етика е и ценностно-нормативна теория за поведението на хората в дадена
професия. Тя изследва, анализира, сравнява и систематизира по специфичен начин моралните норми и
ценности в дадена професия. Особено важно е да се
откроят онези норми, които в най-голяма степен допринасят за постигане на крайните цели в конкретната професия.
Оценката на професионалното поведение се
прави през призмата на категориите: „правилно
– неправилно”, „добро – зло”, „полезно – вредно”,
„справедливо – несправедливо” и т.н. Поведението, което в най-голяма степен допринася за постигане на обществено значимите цели на професията и съчетава интересите на всички страни, които
имат отношение към нея, се оценява като морално
поведение на професионалиста или като дължимо
поведение. Затова в основата на професионалната
етика обикновено се поставя категорията „професионален дълг”. Тя подчинява всички останали норми
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и изисквания към професията, които се създават
и утвърждават в процесите на практическата дейност. Професионалната етика е сред най-важните
фактори, които помагат на работещите в конкретна
област да се впишат успешно в своята професия и в
обществото.

Етичният кодекс –
подредена и систематизирана
съвкупност от ценностите
и стандартите
на професионалната етика

Особена роля за създаването и утвърждаването
на професионалната етика играят професионалните асоциации. Те използват обединяващата си функция, за да осъществят трите основни задачи, които
стоят пред тях: първо – да осигурят професионална
компетентност на своите членове и тяхното постоянно усъвършенстване; второ – да обединят хората от
дадена професия в едно органично цяло; трето – да
не противопоставят това органично цяло на другите професии или на обществото, а да го насочат към
дейност, увеличаваща общественото добруване.
За да осъществят успешно своята дейност, тези
сдружения на колеги професионалисти обикновено
създават специален нравствен кодекс, в който етическите професионални ценности, норми и стандарти, задължения и права са ясно изградени и систематизирани.
Използването на понятието кодекс в сферата
на етиката се прилага както в практиката, така и в
теорията. Затова в „Словарь по этике” е отбелязано:
„кодекс морален – набор от нравствени норми, предписани за изпълнение” (17, с. 131).
Кари дава следното определение за професионалноетичен кодекс: „Система от правила, целящи
да предизвикат такова поведение у професионалистите в дадена професия, което би увеличило общественото доверие” (26, с. 273).
Моралните кодекси са едно от високите постижения на професионално-трудовата традиция
и възпитават професионалиста в съпричастност и
съпринадлежност към определена общност от хора,
чийто основен трудов признак е упражняването на
обща професия.
По степен на императивност всички етични кодекси се разделят на декларативни, препоръчителни и регламентиращи.
Към първата група се отнасят тези кодекси, в
които има свободно изявление на волята да се спазват редица морални норми и принципи.
В кодексите с препоръчителен характер са фиксирани задължителни норми за членовете на асоциацията. В тях настоятелно им се препоръчва какво
те трябва да правят и да не правят.
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предложил етичен кодекс за лекарите. В кодекса
на Персивал, за разлика от Хипократовата клетва и
съществуващите в това време кодекси за честта на
джентълмена, се излагали достатъчно ясно стандарти за поведение във вид на списък от номерирани „задължения”. Тези задължения много детайлно
обосновавали уставната колективна отговорност
на медицинската професия, свързана с грижите за
болните (24, с. 12). Характерен за професионалната
етика тук е фактът, че налагайки уставната отговорност, Персивал утвърждава също така и моралния авторитет на лекаря пред обществото, както и
авторитета му пред работодателите – болничните
попечители.
До 1910 г. само класическите професии – медицина, право, архитектура и някои други, имат
професионалноетични кодекси. Първата световна
война предизвиква залез в статуса на редица професионалисти. На това професиите отговарят чрез
създаването на кодекси. Следователно през този период професионалната етика е била свързана главно със защита на професионалния статус. През 60-те
години на ХХ в. настъпват социални промени, които
налагат и нова роля на професионалноетичните кодекси: да гарантират качеството на извършваните
услуги. Обществото става все по-взискателно и критично по отношение на това, което получава от професионалистите.

Етичните кодекси
за библиотекари

Библиотечната професия и първоначалните
етически представи за нея възникват едновременно с основаването на първите библиотеки. Още в манастирските библиотеки действали етически предписания за „раздаващите книги”, които първоначално имали „опазващ характер” по отношение на книгите (5, с. 4). Необходимо било да изминат няколко
столетия, за да стане възможно нормите за етично
поведение да залегнат в първите кодекси за професионална етика.
Кодексите за библиотечна етика са съвкупност
от етически норми и постулати, изразени в систематизирана документална форма и приети от библиотечната общност с цел регулиране на етическите
взаимоотношения, възникващи в процеса на осъществяване на библиотечната дейност.
Сега, от гледна точка на ИФЛА, етичният кодекс
се явява, наред с Устава и политиката за развитие,
необходим документ за дейността на професионалните библиотечни организации (14). Днес в света
съществуват повече от 180 обществено-професионални библиотечни асоциации и 380 специализирани национални библиотечни асоциации. По данни
на У. Кехлер кодекси имат 14,8% обществено-професионални национални библиотечни асоциации и
7,5% специализирани национални асоциации (9).
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Регламентиращ характер имат етичните кодекси, предвиждащи дисциплинарни санкции за нарушаване на принципите на професионалната етика.
Затова към тези асоциации се създават дисциплинарни комитети, комисии по етиката, наблюдателни съвети и др.
Стремейки се да спечелят общественото доверие, професионално-етичните кодекси преследват и
друга цел – професионалната автономност и привилегии, които са резултат от завоюваната обществена благосклонност. Основните предимства на професионалноетичните кодекси са следните:
1. Членовете на професията разбират по-добре
моралните аспекти на своите задължения.
2. Абстрактните морални принципи се трансформират в конкретни правила, приложими
към специфични ситуации.
3. Членовете като цяло действат по един постандартизиран начин в рамките на професията.
4. Има стандарт, образец за оценка на поведението на професионалистите.
5. Членовете могат по-добре да оценяват своята собствена работа.
6. Чрез професионално-етичния кодекс професията по-лесно може да информира обществото
за своята етична ориентация.
7. Професионалноетичният кодекс служи като
средство за защита на членовете, ако те са неоснователно критикувани.
Някои смятат обаче, че писаният кодекс може
да се окаже по-опасен в сравнение с липсата на кодекс въобще. Вероятно тук се има предвид сляпото
следване на „буквата”, а не на „духа” на кодекса. Естествено е, че професионалноетичният кодекс не
може да обхване всички ситуации, при които възниква етичен проблем. Това налага професионалистът да вложи своето морално отсъждане, ръководейки се от духа на кодекса. Ясно е, че и най-добрият
кодекс не би постигнал целите си, ако професионалистите не притежават свой собствен механизъм за
самоконтрол – съвестта си. По тази причина етичният кодекс не е универсално средство за решаване
на етичните проблеми в професията и той не претендира за изчерпателност и всеобхватност. Но той
помага в онези особени ситуации, където професионалистът е силно затруднен сам да вземе решение;
където се сблъскват няколко противоположни интереса и има опасност да се направи неетичен избор.
Най-старото историческо доказателство за професионалноетичен кодекс е Хипократовата клетва
(около 2000 г. пр.н.е.): „Primum non nocere!” („Преди
всичко да не вредиш!”). Както в медицината и правото, така и в други области професионалната етика
и професионалноетичните кодекси са се развивали
еволюционно, отразявайки социалните промени и
тези, настъпващи в самата професия.
Първият професионалноетичен кодекс се появява през 1794 г. в Англия, когато Томас Персивал
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Първият кодекс за библиотечна етика е утвърден от АБА през 1938 г. (претърпял няколко поправки с цел осъвременяване през 1975, 1981, 1995
и последната е от 20.01.2008), а последният – през
2006 г. в Унгария. Периодът на създаване на голяма
част от документите, регламентиращи етиката на
библиотекарите, е краят на ХХ в. Седемнайсет страни приемат кодексите за библиотечната етика през
1990 г. От началото на 2000 г. кодексите си по етика
приемат 7 страни, сред които е и България (2002),
чийто кодекс се нуждае от осъвременяване.
Интересен факт е, че дори обединения на библиотечни специалисти, основани в края на ХІХ в.,
пристъпват към приемане на етичен кодекс почти
век по-късно. Така например Библиотечната асоциация в Англия, основана през 1877 г., утвърждава
„Кодекс на етичните норми за библиотечните работници” едва през 1983 г. (редактиран е през 1996,
2006 г.). Библиотечната асоциация в Япония започва своята дейност през 1892 г., но етичният ѝ кодекс
е приет през 1980 г. и досега не е редактиран. И тези
случаи не са изолирани. Аналогични са ситуациите
в Норвегия, Естония и други страни.
Освен степента на консолидация на професионалната общност една от причините за утвърждаването на голяма част от кодексите за библиотечна
етика в края на ХХ в. става нарастването на ролята
на информацията в условията на интензивно внедряване на ИКТ и формирането на информационно
общество. Нараства и професионалната отговорност на посредниците на знанието, сред които водеща позиция имат библиотекарите.
Библиотечните общности сериозно размишляват над етическите си отговорности през последната четвърт на ХХ и началото на ХХІ в., сблъсквайки
се с някои неизбежни проблеми, свързани с информатизацията на обществото. Появиха се такива важни международни документи като „Резолюция за
ролята на библиотеките в съвременното общество”
(Европарламент, 1998), в която се утвърждава „свободният достъп до информация за всички граждани” (15); „Становище на ИФЛА за библиотеките и
интелектуалната свобода” (ИФЛА, 1999) (7, с. 84),
където ИФЛА „призовава библиотеките и техните
сътрудници да се придържат към принципа за интелектуална свобода, неограничения достъп до информация и свободата на изразяването, а също и да
уважават частния живот на ползвателите на библиотеките” (7, с. 85).
По този начин, от една страна, съгласно тези
документи библиотеките са задължени да се придържат към принципа за интелектуална свобода
като учреждения, които са длъжни да я защитават,
тъй като са създадени с цел съхранение и разпространение на информация. Разбира се, от друга страна, главен обект на библиотечната дейност е човекът и библиотекарят носи нравствена отговорност
пред своите читатели.
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Основните етически
взаимоотношения в контекста
на кодексите по библиотечна
етика в различни страни
В основата на етичните кодекси са поставени
значими цели, една от които е регулиране на етическите взаимоотношения, поради това че етиката е и
форма за насочване на социалните отношения. Затова за нас е важно да познаваме същността на етическите отношения, в които встъпват библиотекарите.
Преди всичко те носят отговорност пред обществото, тъй като изпълняват значими социални
функции. Затова първото устойчиво етическо взаимоотношение може да се определи като отношение
между библиотекаря и социума (20). В същото време
библиотекарят има съществени отговорности пред
читателите и ползвателите на библиотеката. Ежедневно, осъществявайки библиотечното обслужване, библиотекарят специалист влиза в отношения с
читателите, които налагат определени изисквания
към поведението му. Ето защо втората съвкупност
от устойчиви етически взаимоотношения е между
библиотекарите и ползвателите.
Библиотекарят работи в обкръжението на колеги и в своята ежедневна работа встъпва с тях в отношения, които носят етически характер. В същото
време, работейки в библиотеката, библиотекарите
неминуемо създават отношения и с редица институции. Поради това третата съвкупност от етически
взаимоотношения е между библиотекарите и колегите и между библиотекарите и институциите.
Не по-малко важно е осъзнаването на библиотекарите за съответното им предназначение, за
степента на личната им отговорност, за ценностите
и реалното признание на професията. Именно там,
където обект на дейността е човекът, са необходими
размишления за своята професия. При това те имат
в голяма степен оценъчен характер, т.е. характер на
етически отношения. Следователно те са още една
съвкупност от взаимоотношения – това са отношения със самия себе си (представите за честта и достойнството, за своята професия). Условно тези взаимоотношения ще означа като „библиотекар – аз сам”.
И така, очертават се четири съвкупности от етически взаимоотношения, в които встъпват библиотечно-информационните специалисти. Затова ще се
спра на тези взаимоотношения в аспектите, в които
те присъстват в кодексите по библиотечна етика.

Взаимоотношенията
„библиотекар – социум”

В основата на тези взаимоотношения са поставени целите и задачите от библиотечната дейност,
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Взаимоотношенията
„библиотекар – ползвател”

Библиотеката като социален институт изпълнява социални функции и има определени задължения към обществото. Очевидно е, че ползвателите
на библиотеките са представители на социума, поради което библиотекарят в своята работа има отговорности към тях, а библиотечното обслужване е
немислимо без регулиране на взаимоотношенията
между библиотекаря и читателите. Практически те
ежедневно влизат в етически отношения, които ви-

наги са в интерес на потребителите.
Във всичките етични кодекси за библиотекари
фигурират следните твърдения:
 удовлетворяване на потребностите на потребителите;
 равни права за всички ползватели;
 спазване на конфиденциалността на четенето и на личната им информация.
Въпросите за взаимоотношенията на библиотекаря с ползвателите заемат значително място във
всички кодекси по библиотечна етика и това е естествено, тъй като в самата природа на библиотечната дейност отношенията „библиотекар – ползвател” са доминиращи.
Тези взаимоотношения налагат и спазването
на няколко важни принципа:
 на приоритета на интересите на ползвателите;
 на недопустимост на користни подбуди;
 на свободата на четенето;
 на конфиденциалността,
съблюдаването на които е задължително. Тяхната същност, както и тази на принципите, свързани с останалите взаимоотношения, ще разгледам в
следваща публикация.

Взаимоотношенията
„библиотекар –
колеги/учреждение”

Тези взаимоотношения са особено важни, тъй
като библиотекарят почти винаги работи в обкръжението на колеги вътре в библиотеката. Тези взаимоотношения с колегите и библиотеката са също от
областта на професионалната етика, или по-точно
– те са в сферата на корпоративната етика, която е
съвкупност от общи ценности, регулиращи отношенията вътре в дадена професионална или институционална група.
В литературата понятията професионална и
корпоративна етика често се смесват, въпреки че
имат различно съдържание и предназначение.
Корпоративната етика е система от морални
принципи, оказващи регулиращо въздействие на
отношенията вътре в една институционална група,
организация или учреждение (например вътре в
конкретна библиотека). Корпоративната етика регулира взаимоотношенията между представителите на различни професии, обединени от общността
на трудовия колектив, работещи в една организация (университет, фирма, фондация и др.). Например „Етичен кодекс на работещите в УниБИТ”.
Професионалната етика е система от морални
принципи, норми и правила за поведение на специалистите вътре в една професионална група (например „Етичен кодекс на библиотекарите в Република
България”). Професионалната етика конкретизира
общите морални изисквания, приложени своеобраз-
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които са обусловени от обществото и се възприемат
от библиотекаря като нравствен дълг или отговорност пред обществото, които са обусловени от политическите условия и националния характер на страната. По правило документът, определящ тези отношения, има декларативен характер и практически
уточнява мисията на библиотеките в конкретната
страна, но най-често тя е формулирана по приблизително еднакъв начин в редица страни.
Макар и условно, може да се конкретизират три
устойчиви цели, към които се стремят библиотекарите при взаимоотношенията си със социума:
 да служат на благото на обществото и на отделните личности;
 да събират, съхраняват и предоставят знания;
 да осигуряват достъп до информацията.
Тези задължения са отразени във всички етични кодекси, но варира само приоритетността:
 приоритет на интересите на нацията и обществото;
 приоритет на потребителя;
 приоритет на свободния достъп до информация (20, с. 6).
Любопитно е, че в „Етичния кодекс на библиотекарите” в Индонезия в 9 от 13 позиции ясно се
подчертава задължението на библиотеките да служат приоритетно на „благоденствието на обществото, нацията и страната” (3, с. 41).
Очевидно е, че за библиотекарите в Индонезия
интересите на нацията в цялост стоят по-високо от
интересите на ползвателите и институциите.
В „Етичния кодекс на библиотекарите” в Корея
с голям патос се отбелязва отговорността пред обществото: „Пред библиотекарите (...) стоят сериозни задачи, свързани с развитието на обществото и
предаване на наследството на човечеството. Тези
задължения могат да се осъществят в пълна степен
само при наличието на дълбоко осъзната отговорност и нравствена чувствителност във всички аспекти на професионалната дейност” (3, с. 48).
В цялост е необходимо да се отбележи, че правилата за взаимоотношенията „библиотекар – социум” присъстват в етичните кодекси на библиотекарите от всички страни.
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но в съответната професия (учители, архивисти, музейни работници и др.).
В основата на корпоративната етика за всяка
професия са заложени изискванията за доброжелателно отношение към колегите, сътрудничество и
защита на професионалната чест и авторитета на
институцията, които са застъпени и в библиотечната етика (90, с. 73).
Например в „Кодекса от етически норми за библиотечните работници” в Литва е записано: „Библиотечният работник подкрепя своите колеги, уважава способностите им и им помага да излязат с чест
от трудните ситуации, създавани в работата. Проблемите на една библиотека се решават между стените ѝ със съвместните усилия на целия колектив”
(3, с. 49). От този цитат следва, че библиотекарите
се придържат към принципите на корпоративната
етика: колективът подкрепя своите колеги, за които от голямо значение са положителният имидж на
професията и авторитетът на тяхната библиотека.
Както е известно, особено важни за успешната работа в библиотечния колектив са взаимното
уважение, добронамереността, сътрудничеството.
Поради това тези категории присъстват в етичните
кодекси на библиотекарите във всички страни, защото е повече от ясно, че в библиотеката само чрез
работа в колектив може да се осъществи високо качество на изпълнението на професионалните задачи.
За резултатното осъществяване на взаимоотношенията „библиотекар – колеги/учреждение” съществена предпоставка е успешното прилагане на
следните принципи:
 за работа в екип;
 за сътрудничество с библиотечната система
(национална и международна);
 за равни права на членовете на колектива;
 за уважение между персонала, чието системно съблюдаване води до висока степен на корпоративност и консолидация както на отделните библиотечни колективи, така и на библиотечната общност като цяло.

Взаимоотношенията
„библиотекар – аз сам”

Самоидентификацията е необходимост от осъзнаване на своята роля, отговорности, социални очаквания по отношение на своя професионален статус и е наложителна черта за повечето от професиите. Библиотечната професия се отнася към тези, в
които обект на дейността е човекът. В тази ситуация самооценката става особено необходима. Въпросът „кой съм аз” е тясно свързан с въпроса „как
ме възприемат”. Отговорът, както е известно, не е
безразличен на никого.
Ясно е, че без положителна представа за себе си
в обществото учителят, библиотекарят, актьорът,

лекарят не може да постигне успешно осъществяване на своята дейност.
Сравнителният анализ на библиотечните кодекси в 32 страни от Европа, САЩ и Африка, направен от И. Трушина (20), показва, че в отношението
„библиотекар – аз сам” влизат такива „етически
категории като чест и достойнство, опазване авторитета на своята професия, самоусъвършенстване”
(20, с. 42). Затова в тези взаимоотношения много
съществено е спазването на два принципа: за достойнството и за самоусъвършенстването, които
повишават професионалното самосъзнание на библиотечно-информационния специалист и неговата
значимост пред социума.

Библиотечна
етика

Всички разгледани дотук проблеми на етиката, етичните кодекси, основните етични взаимоотношения и споменатите принципи са предмет на
изучаване от една сравнително нова за България
учебна дисциплина, но със стари традиции в САЩ и
Европа, чието наименование е библиотечна етика.
Според един от професионалните терминологични речници „библиотечната етика е научна библиотековедска дисциплина, появила се в резултат
на интеграцията на библиотекознанието и етиката.
Тя изучава нормите на поведение на библиотекаря
на работното му място, спазването на които осигурява високо равнище на културата на обслужването
на читателите” (19, с. 30).
Според Г. А. Алтухова „професионалната етика на библиотекаря е съвкупност от специфични
изисквания и нравствени норми, необходими за
изпълнението на професионалните му задължения,
свързани с обслужването на потребителите на информация. Тя формира у библиотекаря понятия за
собствения му професионален дълг и чест и създава
навици за висока култура на поведение в библиотечната среда” (1, с. 12), изградена в името на високопрофесионалното обслужване на потребителите
на различни информационни ресурси.
Обект на библиотечната етика е професионалният морал като една от формите на професионалното съзнание на библиотечно-информационните
специалисти.
Предмет на дисциплината са морално-нравствените ценности, норми, отношения и принципи
в цялата библиотечна дейност.
Методологична основа на библиотечната етика са основните категории на философската етика,
обект на която са моралът и нравствеността, едни
от най-важните страни в жизнената дейност на всяка личност.
В обсега на дисциплината влиза и изучаването
на етическите аспекти на библиотечното общуване,
което е характерна особеност на труда на библио-
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течно-информационните специалисти,
контактуващи ежедневно с читатели, с колеги и с външни институции. Професионалният библиотекар
трябва да бъде виртуоз в общуването, за което от особена важност са
познанията му по риторика, изграждащи умения и навици да се комуникира по нейните закони, както и
спазването на речевия етикет.
В кръга на библиотечната етика е и изучаването на проблемите,
свързани с етиката на слушането,
тъй като за библиотекаря е особено важно не само да умее да говори
добре, но и да слуша тези, които му
говорят. Неслучайно една японска
мъдрост казва: „Да умееш да говориш е хубаво, но да умееш да слушаш
е още по-хубаво”.
В сферата на дисциплината се
застъпват и връзките на етиката с
етикета и ролята му в деловото общуване: правилата на служебния
етикет в библиотечната среда, маниерите в поведението на библиотекаря, съблюдаването на етикета
в облеклото и външния му вид, както и неговия имидж, ролята му при
етичното решаване на конфликтите,
а също и някои въпроси на компютърната етика и на тази в интернет
пространството.
Като учебна дисциплина, има
амбицията да даде на бъдещите библиотекари ключа за адекватно поведение в условията на работната среда, която непрекъснато се усложнява
от глобализацията, от динамиката в
новата парадигма на информационното обслужване и от все по-бързото
навлизане на новите достижения на
информационните технологии във
всички видове и типове библиотеки.
Очевидно е, че периметърът на
дисциплината библиотечна етика е
доста широк, а темите – интересни
и благодатни, но слабо разработени
в професионалната ни литература.
Затова мисля, че ще бъде полезно
за нашата интелигентна и хуманна
общност, ако в бъдеще въпросите на
нашата професионална етика се срещат по-често на страниците на ББИА
онлайн.
б
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Лято с дъх на младост,
лято с поглед в бъдещето
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СУ „Св. Климент Охридски“

Формите на международно сътрудничество в
рамките на европейските програми за мобилност са
се превърнали в утвърдена инициатива за студентите и преподавателите от Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През
2012 г. за двайсети път се проведе Международното студентско лятно училище ISSS (International
Students Summer School). Започнало по идея на Университета за приложни науки и изкуства в гр. Хановер, Германия, през далечната 1991 г. под формата
на международен студентски семинар, това събитие
бързо се утвърждава като важна част от програмите
на университетите партньори. През годините семинарът, а от 2008 г. – вече лятно училище, се превръща в място за професионална изява, място за създаване и затвърждаване на професионални контакти
и приятелства, място за обмен на идеи. Формира се
мрежа от съмишленици и професионалисти в сферата на библиотечно-информационните науки. Утвърждава се устойчива традиция на приемственост
и добри взаимоотношения с колеги от различни европейски държави.
В периода 16–28 юли 2012 г. група от 10 студенти и 3-ма преподаватели от Софийския университет участваха в юбилейното лятно училище. Домакин на събитието бе Варшавският университет,
а провеждането му бе частично финансирано по
проект към Програмата за учене през целия живот,
Сектор „Еразъм”, на Европейската комисия. Участие взеха около 80 студенти (бакалаври, магистри
и докторанти) и преподаватели от шест европейски
университета – Варшавския университет, Полша,
Университета в гр. Вилнюс, Литва, Университета в
гр. Сарагоса, Испания, Университета за приложни
науки и изкуство в гр. Девентър, Холандия, Университета за приложни науки и изкуство в гр. Хановер,
Германия, СУ „Св. Климент Охридски“. Българската
група бе подкрепена от Софийския университет.
Студентите имаха възможност да обменят
знания и опит и да разговарят по основни проблеми, свързани с тяхната професионална реализация.
Темата, под която се организира лятното училище, „Университетското образование на информационните специалисти: нови професии – нови квалификации – нови предизвикателства” (Academic
education of information professionals: new professions
– new vocational qualifications – new challenges) пре-

дизвика оживени дискусии и бе посрещната със
сериозно отношение и интерес от страна на всички участници. Студенти, преподаватели и лектори
активно дискутираха и спореха за това как виждат
бъдещето на професията, кои са новите компетенции, които е необходимо да се придобият и развият
в обучението, къде е мястото на библиотечно-информационния специалист в света на бизнеса, кои
са реалните и потенциалните партньори на пазара
на труда. Събитието носеше в себе си духа на една
наистина обединена Европа. Европа, в която няма
граници и в която, макар да сме представители на
различни страни, сме достатъчно еднакви, за да можем гордо да носим името европейци.
Първата част от училището бе организирана
като лекционен цикъл, в рамките на който преподавателите от университетите участници представиха отделни аспекти и възможности за реализация на
информационните специалисти. Особено атрактивни и полезни за студентите бяха срещите с представители на бизнеса, както и с успешно реализирали
се на трудовия пазар техни колеги. Засегнати бяха
теми като „Иновации”, „Управление и организация
на журналистическа информация”, „Информационен брокеринг”, „Управление и организация на медицинска информация”, „Електронно публикуване”,
„Информационно инженерство”, „Бизнес комуникации в среда web 2.0”, „Дигитални библиотеки” и др.
Особено внимание се обърна на уменията и знанията, които трябва да притежават информационните
специалисти, за да отговорят на нуждите на пазара
на труда.
Втората част от училището бе свързана с организирането и работата на отделни творчески работилници. Тези работилници се провеждат от студенти за студенти. Така всеки участник има възможност
да избере тема, която го интересува, и да дискутира
в близка среда основни аспекти от нея. Като траен
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резултат всяка работилница подготвя финална
презентация, в която представя основните дискусии и форма на работа, използвани в рамките
на групата. Организирането на срещите и воденето на дискусиите се осъществява изцяло от
студентите. Работата е изключително в интернационална среда. Стремежът е участниците да работят заедно, като се изключат всякакви национални
бариери и ограничения. Тази година темите на работните семинари бяха: Мониторинг на социалните
медии, Уеб 2.0 в компаниите, Как дигиталните технологии въздействат върху бъдещите перспективи
за работа, Брандът ви зове, Перспективи за работа
на студентите, Игри за мозъчна атака, Pinterest.
Сериозната работна програма бе съпроводена и от редица културни инициативи. Участниците
имаха възможност да посетят и разгледат градовете
Варшава, Познан, Ярочин. Всяка национална група
организира и своя национална вечер. Чрез презентации за съответната държава, национални игри и
забавления бяха представени културата, историята
и традициите на страните. С участието на всички бе
организирана и вечер на талантите, което се превърна в истинско творческо събитие.
Историята на лятното училище вече е сериозна.
20 години са дълъг период за подобна инициатива.

Ние всички сме горди, че традицията на тази форма
на сътрудничество и обучение се запазва и поддържа. Студентите получават за своето участие специално изработени сертификати. И за да докажат, че са
истински информационни специалисти, тази година
всички се потрудиха да отразят активно и широко събитията от ISSS на уебсайта на училището (www.lis.
uw.edu.pl/isss20) и в социалните мрежи. Предстои и
поредното домакинство на Софийския университет,
което се планира да бъде реализирано през 2014 г.
През 2012 г. се осъществи отново една доказала се инициатива, в чиито рамки се наблюдава осъществената европейска мечта за свят, в който представители на различните нации работят, живеят,
споделят и се забавляват заедно без никакви различия, предразсъдъци и национални ограничения. б
Ключови думи: европейско сътрудничество,
информационни специалисти, образование, пазар на труда,
професионално образование
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Лятното училище вече има
20-годишна история и това дава
повод за гордост, че традицията
на тази форма на сътрудничество
и обучение се запазва и развива.
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Москва, 28 юни 2012
Московска
декларация
за медийна
и информационна грамотност
Променящата се медийна среда и бързото разрастване на обема от информация влияят на хората
и обществото повече от всякога. За да успяват в такава среда и да се справят ефективно с проблемите
във всички сфери на живота, е необходимо хората,
общностите и нациите да получат сериозен набор
от компетенции, с които да могат да търсят, да оценяват критично и да създават нова информация и
знания под различна форма, използвайки съществуващи средства, и да ги споделят чрез различни канали. Тази грамотност създава нови възможности за
подобряване качеството на живота. Но хората, организациите и обществото трябва да се справят със
съществуващите пречки за свободното и ефективно
използване на информация, включително:
 ограничени възможности, ресурси и инфраструктура;
 цензура, ограниченост на информацията за
обществено достояние, комерсиализация, приватизиране и монополизиране на информацията;
 незачитане на културното и езиковото многообразие;
 прекомерни и неуместни законови бариери
за достъп, разпространение и притежаване на
информация;
 липса на подход за дългосрочно запазване
на информация, особено на лична дигитална
информация, и
 липса на междусекторно и интердисциплинарно сътрудничество между заинтересованите страни (между библиотекари и преподаватели по медии, между масмедии и академични
организации и т.н.).
В този контекст Международната конференция Медийна и информационна грамотност за общество на знанието, проведена в Москва на 24–28
юни 2012 г., беше насочена към повишаване на обществената осведоменост за значението, мащаба и
актуалността на задачите за подкрепа на медийната
и информационна грамотност сред информационни,
медийни и образователни специалисти, държавници и широката общественост; към идентифициране
на основните предизвикателства, политики и професионални стратегии в тази област, както и към
разширяване на международния, регионалния и националния отзвук на въпроси, засягащи медийната
и информационната грамотност.
Конференцията беше организирана от Министерството на културата на Руската федерация, Държавната агенция по печата и масовите комуника-

ции, Комисията на Руската федерация за ЮНЕСКО,
Програмата на ЮНЕСКО „Информация за всички“,
Секретариата на ЮНЕСКО, Международната федерация на библиотечните асоциации и институции
(ИФЛА), Института на ЮНЕСКО за информационни
технологии в образованието, Руската комисия на
Програмата на ЮНЕСКО „Информация за всички“ и
Центъра за междурегионално библиотечно сътрудничество в рамките на председателството на Русия
на междуправителствената Програма на ЮНЕСКО
„Информация за всички“.
Конференцията събра близо 130 участници от
40 страни на всички континенти: ръководители и
експерти от ключови специализирани международни правителствени и неправителствени агенции и
организации; водещи световни експерти в областта
на изграждането на общество на знанието; водещи
учени и професори по журналистика, библиотекознание и образование; ръководители и представители на държавни органи, отговарящи за образователни институции, библиотеки, печатни и електронни медии; представители на международни и
национални сдружения на специалисти по медийна
и информационна грамотност; представители на
организации и институции, свързани с публикуване
на професионална литература по медийна и информационна грамотност, и работещи в медии.
Участниците в конференцията се споразумяха
за следното:
1. Медийната и информационна грамотност
(МИГ) е предпоставка за устойчивото развитие на
отворени, многобройни, всеобхватни и активни общества на знанието и на гражданските институции,
организации, общности и отделни индивиди, от
които се състоят тези общества.
2. МИГ се определя като комбинация от знания, нагласи, умения и практики, необходими за
получаване, анализиране, оценяване, използване,
създаване и разпространение на информация и знания по креативни, законови и етични начини, зачитащи човешките права. Медийно и информационно
грамотните лица могат да използват различни медии, източници на информация и канали в личния
си, професионалния и обществения живот. Те знаят
кога и от каква информация се нуждаят, за какво,
къде и как да я получат. Те разбират кой е създал
тази информация и защо, както и ролите, отговорностите и функциите на медиите, информационните доставчици и институциите на паметта. Те могат
да анализират информация, съобщения, нагласи и

ценности, предавани чрез медиите и други създатели на съдържание; могат да проверят достоверността на информацията, която са открили или създали
по редица общи, лични и контекстови критерии.
Затова компетенциите за МИГ се разпростират отвъд информационните и комуникационните технологии и обхващат ученето, критичното мислене и
способностите да се интерпретира извън и над професионалните, образователните и обществените
ограничения. МИГ се отнася за всички видове медии
(устни, печатни, аналогови и електронни) и всички
форми и носители на информация.
3. Концепцията за МИГ се основава на предишни международни документи, като Пражката декларация „Към информационно грамотно общество”
(2003), Александрийската прокламация „Фарове на
информационното общество” (2005), Декларацията от Фез за медийна и информационна грамотност
(2011) и Препоръките на ИФЛА за медийна и информационна грамотност. МИГ подкрепя основните компетенции, необходими, за да се работи ефективно за постигане на Целите на ООН за развитие
на хилядолетието, Декларацията на ООН за защита
правата на човека, както и на целите, популяризирани от Световната среща на върха по въпросите на
информационното общество.
4. За да се постигнат тези цели, отделните хора,
общности, фирми, организации и нации непрекъснато се нуждаят от информация за себе си и своята
физическа и социална среда, както и от разбиране
на многото различни медии, чрез които тази информация се открива, разбира и предава. Медиите са в
състояние на постоянна промяна. Новите технологични разработки продължават да променят параметрите на работа, свободно време, семеен живот
и гражданство. Навсякъде по света хората живеят
в среда, все по-често определена от сближаването
на различни медии, интерактивност, мрежи и глобализация. Особено (но не само) за по-младите хора
значението на медиите и партньорските мрежи се
е увеличило, а по-голяма част от израстването им
се случва извън традиционните среди за обучение.
Създаването на медиите днес вече не е в ръцете на
малка група професионалисти – сега всеки може да
генерира информация.
5. В същото време цифровото разделение остава значително. Много хора в развиващите се страни нямат никакъв достъп до информация и медии.
Дори и в развития свят са поставени ограничения за
физическия достъп до технологии и много хора на
всички нива нямат умения за критическо мислене,
необходими за вземане на информирани решения и
за решаване на проблеми във всички сфери на живота (лични, социални, образователни, професионални
аспекти на местно, национално, регионално и международно ниво).
Като се има предвид всичко това, участниците
в Международната конференция „Медийна и информационна грамотност за общество на знанието” се
обръщат към държавните глави; системата на ООН
(особено ЮНЕСКО), междуправителствени и неправителствени организации; образователни и изсле-
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дователски институции и професионални асоциации; медийни институции; културни и социални институции; мрежи и към бизнес сектора със следните
предложения:
а) да се признае, че МИГ е от съществено значение за благополучието и напредъка на индивида, общността, икономиката и гражданското
общество;
б) подкрепата за МИГ да се интегрира във всички национални образователни, културни, информационни, медийни и други политики;
в) да се определят отговорностите, да се развива
капацитет и да се насърчава сътрудничеството
между и сред различните заинтересовани страни (правителствени, образователни, медийни и
младежки организации, библиотеки, архиви, музеи, НПО и др.);
г) да се насърчават образователните системи да
започнат структурни и педагогически реформи,
необходими за повишаване на МИГ;
д) да се интегрира МИГ в учебните програми,
като се включат системи за оценка на всички
нива на образование и наред с тях обучение през
целия живот и на работното място, както и обучение на учителите;
е) да се приоритизира подкрепата за мрежи и
организации, работещи по въпросите на МИГ, и
да се инвестира в изграждане на капацитет;
ж) да се проведат изследвания и разработване
на инструменти за МИГ, включително рамки за
разбиране, практики, основани на доказателства, показатели и техники за оценяване;
з) да се разработват и прилагат стандартите за
МИГ;
и) да се насърчават свързани с МИГ компетенции: четене, писане, говорене, слушане и гледане;
й) да се насърчават междукултурният диалог
и международното сътрудничество, като същевременно се насърчава МИГ по света;
к) да се инвестира в процеси, които поддържат
дългосрочно съхранение на цифрова информация;
л) да се насърчават и защитават правото на свобода на изразяване, правото на свобода на информацията, правото на неприкосновеност и
поверителност, етични принципи и други права.
Този документ е плод на кооперираните усилия
на участници от следните 40 страни: Аржентина,
Австралия, Азербайджан, Бангладеш, Беларус, Бразилия, Германия, Египет, Замбия, Индия, Ирак, Израел, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Канада, Катар,
Китай, Киргизстан, Латвия, Ливан, Литва, Малайзия,
Мексико, Молдова, Норвегия, Обединеното кралство, Полша, Руската федерация, Судан, Съединените американски щати, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Филипините, Финландия, Франция, Холандия
и Хърватия.
б
Превод от английски: Мая Петрова

Ключови думи: информационна грамотност, ИФЛА,
медийна и информационна грамотност
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Библиотеката в ХХI век

Добруджа в Европеана
Галя Маринова / pr@libdobrich.bg
РБ „Дора Габе” – Добрич

ББИА онлайн, брой 5 / 2012

С развитието на новите технологии
Регионалната библиотека „Дора Габе”
в Добрич се стреми да заеме своето достойно място в глобалното информационно пространство. Дигитализацията на краеведска информация е един от
основните аспекти в информационната
дейност на библиотеката. Сред приоритетите на най-голямото книгохранилище за Добричка област е да съхрани
със съвременни средства културното и
научното наследство на град Добрич и
Добруджа и да го предостави чрез онлайн достъп на
широк кръг ползватели.
В края на 2010 г. библиотеката предприе стъпки за създаването на електронни ресурси с местно
съдържание. Дигитализацията на фонд „Краезнание” започна с дигитализиране на фотографии и пощенски картички от първата половина на ХХ в. Създадохме профил на колекцията, като подбрахме 200
обекта от сканираните двустранно 650 фотографии
и пощенски картички с метаданни към всеки обект.
Интегрирахме сканираните изображения и библиографските описания в обща база данни.
През 2011 г. в сътрудничество с Регионалната библиотека „Пенчо Славейков” – Варна, като
агрегатор на данни за Европейската библиотека за
България, създадохме дигитална колекция „Добруджа. Пощенски картички и фотографии от първата
половина на ХХ в.”, която бе включена в Европеана.
Представената колекция е от фонда на Регионалната библиотека „Дора Габе” и Регионалния исторически музей в Добрич. Данните са качени в базата
данни на Европеана и могат да се видят от всеки,
който разполага с компютър и има достъп до ин-

тернет. Двете културни институции обединиха усилията си по дигитализацията на част от регионалното културно наследство и представят на общата
европейска сцена красотата и уникалния колорит
на Добруджа. Проектът постави началото на дългосрочната стратегия на библиотеката за опазване
и съхраняване на книжовното ни богатство като
специфика и разнообразие, следвайки идеите на
Европеана за общодостъпност на местното и регионално съдържание. Дигитализираните документи и
публикуването им в глобалната мрежа правят възможно тяхното ползване по всяко време и на всяко
място, дават на потребителите бърз и ефективен
достъп до електронните ресурси и са в помощ на образованието, научните изследвания, културата, туризма и др. За популяризиране на колекцията библиотеката организира мултимедийни презентации
с представители на местната власт, културни институти, партньори, учещи, журналисти, граждани.
След презентациите предоставяме възможност на
гостите в момента да посетят страницата на Eвропеана и да разгледат включените обекти от Добруджа.
Представяме колекцията по време на открити уроци,
краеведски срещи, екскурзии на посетители от областта, страната и чужбина.
Любопитна като съдържание и визия, тя
предизвиква интереса, провокира любознателността, събужда спомени.
Защо тази колекция е уникална?
Тя съдържа пощенски картички от Добруджа (Добрич (Базарджик), Каварна,
Калиакра, Балчик, Силистра, Тутракан),
фотографии, запечатали знаменателни
исторически събития, свързани с добруджанския край, както и портрети на
изявени личности от културния и обществено-стопанския живот на района.
Тези уникални документи носят атмосферата на големите добруджански селища, душевността на техните гражда-

ни, житейската мъдрост и родолюбие
на много достойни българи като Дора
Габе, Йордан Йовков, генерал Иван Колев, капитан Димитър Списаревски и др.
Освен това колекцията представя фотографи и издатели като Тодор Кемилев,
Борис Хаджи Ганчев, Ченко Йорданов и
др. Разкритите документи показват интересен архаичен език, а подборът на
ключови думи дава възможност за бърз
достъп до обектите.
През 2012 г. Регионалната библиотека „Дора Габе” подготви нова колекция от фотографии под заглавие „В
света на Дора Габе”, свързана с живота
и творчеството на голямата българска
поетеса. Родена и израснала в Добруджа,
Дора Габе остава завинаги свързана с
родния си край. През периода на румънското владичество в Южна Добруджа тя
се бори за свободата на поробената си
родина с перо и слово. Предстои през
тази година в Европеана да бъдат публикувани данните за дигитализираните фотографии, което ще допринесе за
популяризиране на краеведската дейност на библиотеката и е добра основа
за проучвания и изследвания, извор на
родолюбие и историческа идентичност.
Библиотеката дигитализира колекция от пощенски картички, представящи българското северно черноморско крайбрежие и неговите курорти от
1960 до 2000 г. От дистанцията на времето тази колекция би била любопитна
и полезна за изследователите и потребителите.
Съвременните комуникации и технологии променят ролята на културните институции и налагат библиотеките
да преосмислят своето място в изграждането на културната общност. Затова
и амбицията на екипа на Регионалната
библиотека „Дора Габе” е извършването
на цялостна дигитализация на редките
и ценните издания от фонда на библиотеката. Дигитализирането на материалите и тяхното публикуване в глобалната мрежа правят възможно ползването им като част от световното културно
наследство, достъпно за всички потребители на интернет в рамките на тяхното обучение, работа или свободно време
и при гарантирана безопасност на оригинала.
б
Ключови думи: дигитализация, Европеана,
краезнание, пощенски картички, Регионална
библиотека „Дора Габе” – Добрич, фотографии
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Проект за радиочестотна идентификация
на фонда в библиотека „Паница“
на Американския университет
в България
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Тошка Борисова / toshka@aubg.bg
Библиотека „Паница” на АУБ

Радиочестотната идентификация (Radio Frequency Identification/RFID) като технология не е
нова за библиотечните специалисти. Библиотеката
на Американския университет в България (АУБ) е
свързана с популяризирането ѝ, тъй като за първи
път тя бе представена пред библиотечната общност
на един от първите дни на технологиите, организиран именно от Университета. Библиотекарите познават предимствата ѝ:
 Приложението на RFID улеснява библиотечното обслужване, като системата позволява
едновременно записването и връщането на няколко библиотечни документа.
 Използва се за подобряване на сигурността
на библиотечните материали, като предпазва от неразрешено изнасяне на документи от
библиoтeĸaтa.
 Служи за инвентаризация, за търсене и откриване на библиотечни материали и улеснява
подреждането на колекциите.
Проектът за внедряване на RFID технологии
беше отдавна обмислян, но поради една или друга
причина – отлаган във времето. Не бяхме и съвсем
сигурни, че RFID е технологията, която ни е необходима. Библиотечните ни документи бяха вече защитени с магнитни ленти. Процентът на липсващите
документи бе пренебрежимо малък, имаме добра
организация за поддържане на библиотечните колекции и откриване на липсващи или неправилно
подредени документи. Наясно сме, че финансирането на такъв скъп и трудоемък проект е сериозен
проблем за всяка библиотека.
В началото на април 2012 г. се появи възможност за усвояване на донорски средства на Университета в полза на библиотеката и това бе нашата
възможност да пристъпим към реализация на проекта. В кратък срок, до септември, трябваше да усвоим парите. Затова веднага бе направена нужната
организация и проектът стартира с търг за избор на
фирма и последващо закупуване на необходимата
технология, техника и консумативи. Спряхме се на
Bibliotheca RFID Library Systems, защото модулите
Conversion и Circulation заработиха веднага, без допълнително програмиране с интегрираната ни библиотечна система VIRTUA на VTLS. Uni Systems SA
са представител на продуктите и технологиите на

Bibliotheca RFID Library Systems AG за България. След
като ни доставиха консумативи и работни станции,
последва обучение на персонала и същинският процес по поставяне на RFID етикети на библиотечните
материали започна.
И така – за общо 115 хил. библиотечни документа, обработени от 10 библиотекари за един месец. За всеки документ бе направена връзката между баркода в интегрираната библиотечна система
и новата RFID идентификация. Четири екипа от по
двама човека работиха на смени в продължение на
един месец. Започнахме с книгите, продължихме с
мултимедийните материали, осигурихме защита и
за периодичните издания.
Компонентите на предлаганата RFID система
вĸлючвaт още и врата, която осигурява защитата,
и мобилно устройство за инвентаризация, посредством което се улеснява подреждането на библиотечните колекции и се откриват материали, които
не са на място. В бъдеще планираме да закупим устройство за самостоятелно заемане и връщане на
библиотечни материали, което ще облекчи библиотекарите от рутинни дейности и ще им даде възможност да отделят повече време за комуникация и
консултиране на потребителите.
Надяваме се технологията да облекчи процеса по инвентаризация на колекциите, да подобри
защитата на фондовете и да увеличи ефективността на библиотечните услуги. В края на проекта се
чувстваме удовлетворени от постигнатите цели и
от осигуряването на библиотечните фондове с иновационна технология, която да подпомага и подобрява обслужването.
б
Ключови думи: Библиотека „Паница”, университетски
библиотеки, RFID идентификация, RFID технология
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Регионална библиотека
„Любен Каравелов” – Русе,
подава ръка на безработни
Проект „Знания и нови възможности за работа“ (ЗНАМ)
Регионалната библиотека „Любен Каравелов“
обслужва регион с над 149 000 жители. От тях според данни на Агенцията по заетостта безработните
за 2011 година са около 10 на сто в рамките на цялата община.
През 2009 година, белязала началото на световната икономическа криза, в библиотеката отчетохме ръст в посещенията на безработни, които
търсеха услугите ни. Увеличи се броят на читателите и посещенията като цяло.
Най-голямо нарастване се наблюдава при посещенията и търсенията в Обществения информационен център на библиотеката. За 2009 г. те са 1878, а
за 2010 – 5537. Тенденциите за увеличение на посетителите и ползвателите на компютърната техника
в Центъра се запазиха и в началото на 2011 година.
Това е мястото, където посетителите най-често се
обръщат към нашите служители за помощ по въпроси, свързани с начините за търсене и кандидатстване за работа през интернет. Отчетохме и повишен
интерес към търсене на услуга за това как се пише
автобиография (CV) и мотивационно писмо.
Повечето от търсещите тази услуга са хора, работили дълги години на едно и също място, на които
не се е налагало да подават документи за нова длъжност. Същевременно през последните пет години
начините за търсене и кандидатстване за работа са
претърпели значителни промени. Работодателите
и агенциите за набиране на персонал са променили
платформите за предоставяне на информация. За да
можеш да кандидатстваш за работа, от изключителна важност се оказа умението да работиш с компютър, да пишеш и изпращаш електронни писма, както
и да ползваш електронни бази данни. Включването в
социалните мрежи и бързият обмен на информация
сред потребителите им се превърнаха във важен фактор при намирането на свободни работни места.
Какво предлагаше в тази насока Регионалната
библиотека „Любен Каравелов”?
Основно – свободен и безплатен достъп до компютри и интернет в Обществения информационен
център и читалнята. При нас посетителите имат възможност да получат помощ от библиотекар специалист, който да ги подпомогне при осъществяване на
информационни търсения в сайтове, както и при писането на автобиография и мотивационно писмо.

Това, което отчетохме като недостатък в работата си, беше липсата на систематизирано обучение
на потребителите как самостоятелно да извършват
това, как да станат част от информационното общество и отново да се върнат на пазара на труда.
В края на 2010 година по Програма „Глоб@лни
библиотеки – България” в библиотеката е обзаведен обучителен център, оборудван с техника за
провеждане на интерактивно обучение. Тази придобивка даде възможност на персонала да работи в
съвременни условия. Същевременно постави пред
нас и предизвикателство – как да се възползваме
от наличните ресурси, за да бъдем в помощ на общността.
Чрез проведено от библиотеката проучване
сред потребителите установихме нуждата от специализирани обучения по начална компютърна
грамотност и мотивационно поведение за безработните. Особено голям бе интересът сред хората
на възраст над 40 години. Това бяха лица в активна възраст, но без знания за работа с компютър и
поведенчески умения при провеждане на интервю с
работодател. Практиката ни беше убедила, че за да
им бъдем истински полезни, се нуждаем от помощта
на специалисти, които предлагат професионално
обучение по исканите компетенции – нещо отвъд
възможностите на самите библиотекари, които не
са експерти в тези области. Нашето желание е потребителите да получат не просто помощ, а систематизирани знания, предоставени от преподаватели –
специалисти в областта на компютърните обучения
и мотивационното поведение.
Достигнахме до извода, че да реализираме
своите идеи само с наличния човешки и финансов
ресурс е невъзможно. Затова се насочихме към търсене на възможност за финансиране на проекта.
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Нашият шанс беше обявената през май 2011
година от EIFL (Electronic Information for Library –
Електронна информация за библиотеката) – PLIP
(Public Library Innovation Programme – Програма за
иновации в обществените библиотеки) сесия за репликиране на проекти в четирите финансирани от
организацията направления – здравеопазване, работа с деца, земеделие и безработица.
EIFL е международна неправителствена организация, основана през 1999 година със седалище
в Италия, чиито усилия са насочени към разширяване и модернизиране на услугите, предлагани от
обществените библиотеки, и включването им като
активен партньор в цялостния социален живот на
общността. Днес в организацията членуват повече
от 60 страни от Европа, Африка, Азия и Латинска
Америка. Настоящата програма PLIP е подкрепена
със субсидия от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”.
Екипът ни избра да репликира проекта Creative
minds, create job opportunities („Творческият дух създава възможности за работа”) на библиотека „Братя Миладинови” – град Радовиш, Македония, насочен към обучение по начална компютърна грамотност на безработни лица. Назовахме нашия проект
Knowledge for New Opportunities for Work (KNOW) –
„Знания и нови възможности за работа (ЗНАМ)”. Той
е ориентиран към обучение на трайно безработни
лица между 40 и 60-годишна възраст по начална
компютърна грамотност и мотивационно поведение. В разписването на проектното предложение
ни подпомогнаха сътрудници на Българската библиотечно-информационна асоциация и Програма
„Глоб@лни библиотеки – България”.
Целта на проекта е в рамките на една година
да обучим 50 лица в активна възраст, останали дълготрайно на пазара на труда, как да ползват съвременните технологии при кандидатстване за работа
и как да подобрят поведенческата си техника при
провеждане на интервю с работодател. Цялата събрана в процеса на обученията информация предвиждахме да публикуваме на уебсайт, като по този
начин тя да достига свободно и напълно безплатно
до всички, които се нуждаят от нея. Усилията ни са
насочени и към утвърждаването на Регионалната
библиотека „Любен Каравелов” – Русе, като социален партньор и място за обучение и личностно развитие за жителите на града и региона.
Проектът спечели финансиране и стартира официално в края на 2011 година с обявяването на конкурс за лого. Получихме интересни предложения
– професионални и не толкова, имаше дори детски
рисунки. Комисия, начело с инженер-дизайнер Цветослав Конов, преподавател в РУ „Ангел Кънчев“ – Русе,
класира на първо място творбата на Мирослава Станкова – студент във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. След
избора на лого пристъпихме към изработване на рекламните материали и реализиране на кампания по набиране на кандидати за обучители и обучаеми.
В този етап от проекта получихме безрезервна-
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Преподавателите вложиха
много жар, желание, професионални умения и такт, за да
бъде преодоляно притеснението на курсистите от това,
че не умеят да работят с компютър и да ползват интернет.

та и професионална подкрепа на Дирекция „Бюро по
труда“ – град Русе. Желаещите да преминат обученията бяха три пъти повече от възможностите, които финансирането на проекта предвиждаше. Благодарение на подкрепата от страна на доброволци, получени дарения и реализирани икономии, предложихме на финансиращата организация да проведем
още две обучения. Предложението ни бе одобрено.
Обучителният план предвижда курсове в два
модула – за придобиване на компютърни умения и
поведенчески тренинги при кандидатстване за работа. Групите по начална компютърна грамотност
се състояха от 10 човека, като занятията се провеждаха в регионалната библиотека. Преподавателите
– Снежана Тодорова, Страшимир Нанков и Ирена
Линкова – вложиха много жар и желание да бъдат
полезни на своите курсисти. Нужни бяха безкрайно много професионални умения и такт, за да бъде
преодоляно притеснението на курсистите от това,
че не умеят да работят с компютър и да ползват
интернет, макар да са зрели хора. Проблем бе и разликата в базовото им ниво. Сред тях имаше такива,
които никога не бяха докосвали компютър и за тях
това беше културен и социален шок. Отчитайки недостатъчното време да свикнат с техниката и да я
приемат като свой помощник, членовете на екипа
доброволно допълваха обученията, като даваха консултации извън задължителната програма.
Сред обучаващите се имаше и 10 участници
със степен на инвалидност. Това не се оказа проблем в процеса на обучение. Напротив – присъствието на тези участници сплоти групите, провокира
тяхната толерантност и разбиране към проблемите на другия. Интересна и много полезна за нас е
информацията от обратната връзка, чрез която
хората в неравностойно положение отчитаха ползата както от самото обучение, така и от възможността за осъществяване на социални контакти в
библиотеката.
Обучението по мотивационно поведение се водеше от Соня Каменовска – социален психолог и експерт в обучения за пригодност за заетост, а на седма група – от Силва Василева, заместник-директор
в РБ „Любен Каравелов” и ръководител на проекта.
Те предложиха на обучаемите нетрадиционен подход, при който курсистите влизаха в ролята на кандидатстващ за работа или на работодател. „Изиграното“ бе заснемано и анализирано с участниците.
След провеждането на първите „интервюта” наблюдавахме по-голяма увереност сред останалите участници. В обратната връзка те споделиха, че именно
симулациите и практическите примери и съвети от
страна на обучителите ще им бъдат изключително
полезни при реално кандидатстване за работа.
Видеоматериалите от проведените тренинги
ще бъдат публикувани във финалния етап на проекта в изработения от екипа поддомейн за обучения
на безработни лица.
Целта на нашия проект е двупосочна – от една
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страна, да обучим група от потребители как да ползват компютри, а от друга, да стимулираме у тях и
проактивно поведение за трудова заетост – да бъдат активни и последователни при търсенето и кандидатстването за работа на база усвоените знания
и изграденото самочувствие от възможностите да
ползват ресурсите на новата информационна среда.
Какви са до момента измеренията на проекта
„Знания и нови възможности за работа“ в цифри?
Финансовата помощ от EIFL-PLIP за проекта е в
рамките на 14 750 щатски долара. EIFL-PLIP осигури
допълнително на Регионалната библиотека „Любен
Каравелов“ софтуер за още почти $ 11 000.
Шейсет и девет лица на възраст между 40 и 60
години получиха знания и нови възможности за търсене и намиране на работа. От тях до момента петима са намерили своята професионална реализация.
Надяваме се до приключването на проекта бройката
да се увеличи. Успех е не само наученото по време
на курсовете – тук някои от обучаемите срещнаха
стари познати, други създадоха нови приятелства.
Наблюдаваме и вторичен ефект от проведените обучения – вследствие на разказано и споделено
от преминали вече обучения в библиотеката постъпват нови заявления за участие в обучения.
За нас като професионалисти от особена значимост е фактът, че за пръв път българска библиотека
стана член на голямото международно семейство на
EIFL-PLIP. В процеса на реализиране на проекта създадохме нови партньорства у нас и в чужбина, които
са възможност и за бъдещо сътрудничество.
И най-важното – Регионалната библиотека
„Любен Каравелов“ – Русе, отвори вратите си за една
нова за обществените библиотеки в България услуга – оказване на помощ за безработни лица. Дейност, която демонстрира и утвърждава в практиката възможностите на обществените библиотеки
у нас и която може да ги направи търсен и полезен
партньор. Партньор с идеи и с възможности за преб
доставяне на услуги в полза на общността.
Ключови думи: обучения за безработни, програма EIFLPLIP, проекти, Регионална библиотека
„Любен Каравелов” – Русе, услуги в библиотеките
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Балканската война във фондовете
на Регионална библиотека
„Емануил Попдимитров“ – Кюстендил
Диана Минева /krai_kn@abv.bg
Искра Маркова / krai_kn@abv.bg
РБ „Емануил Попдимитров” – Кюстендил

През 2012 г. се навършва един век от Първата
балканска война. Война, освободителна за част от
българския народ и българските територии, които
се намират все още под турско владичество.
100-годишнината е повод Регионалната библиотека „Емануил Попдимитров” в гр. Кюстендил да
се обърне към фондовете си, в които се съхраняват
много материали, свързани с Балканските войни.
Но ние представяме само тези, които са с краеведски характер и са свързани със събитията по време
на войната в нашия край. Едната книга и албумът са
издадени и отпечатани в Кюстендил.

Историята на Рилци в картини : Албум –
карта на бойните действия на 13 пехотен Рилски
полк през Балканската война
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Историята на Рилци в картини : Албум –
снимки на бойните водачи

История на Рилци – заглавна страница

Книгата „История на Рилци: 13. пехотен Рилски полк във войните за обединението на бълг. народ 1912–1913 и 1915–1918 г.” е уникална от гледна
точка на местния патриотизъм и приноса на 13-и пехотен Рилски полк за обединяването на българския
народ.
„Вдигнаха се чадата на Осогово и се понесоха на
югъ, къмъ долна земя, край Бяло море. Да занесатъ
свобода и братска утеха, да събератъ родни краища.

И ето ние четемъ въ тая книга за Царево село,
Кочани, Щипъ, Плачковица, Струмица, Дойранъ, Кукушъ, Солунъ... Пред нашите очи е видението на оная могъща бронзова колона, която, настръхнала отъ ножовете на 5 300 бойци,
преваля Черната скала, начело със славното
знаме...”. Това са думи на Добри Данев, автор
на предисловието „На Рилци”.
А историята на полка е написана от полковника от запаса капитан Дончо Терекиев,
който е бил адютант на 13-и пехотен полк
през Световната война. Няма по-достоверен
и ценен документ от тази книга за бойните
сражения, които е водил полкът. Тук всичко е описано по дати, детайлно са предадени
битките. Приложени са много снимки, карти
и пълни списъци на офицерите, офицерските
кандидати и подофицерите на 13-и пехотен
Рилски полк през войната 1912–1913 г. с техните чин, име, фамилия и длъжност. Включен
е и списък на убитите по време на войната, на
починали от рани и болести.
През Балканската война 13-и пехотен
Рилски полк е в състава на 7-а пехотна Рилска
дивизия и се намира на фронта в Македония,
в района на Кочани, Щип, Царево село, Струмица, Демир Хисар и Кукуш. В края на есента
и началото на зимата на 1912 г. дивизията е
преместена на фронта срещу Цариград. Полкът първоначално е разположен край Дедеагач, а към средата на януари е прехвърлен на
фронта край Булаир. Той участва в страховития бой при Булаир, като подпомага 22-ри пехотен Тракийски полк.
Не по-малко интересен е и албумът „Историята
на Рилци в картини”. Богат на снимков материал, той
е разделен на 3 части – „Мирновремененъ животъ на
полка 1.ІХ.1886 – 16.ІХ.1912 г.”, „Балканската и междусъюзническа войни 17.ІХ.1912 – 28.VІІІ.1913 г.” и
„Общоевропейска война 10.ІХ.1915 – 10.Х.1918 г.”.
И тук е приложена картата на бойните действия на 13-и пехотен Рилски полк през Балканската
война, списъци на убитите войници, както и снимки
на бойните водачи.
Другата ценна от библиографска, историографска и художествена гледна точка книга е монографията на Димитър Аврамов „Майстора и неговото
време”, където авторът подробно е включил и „миролюбивото” военно творчество на Майстора. Владимир Димитров – Майстора създава сравнително
голяма по обем и художествена стойност продукция
(маслени платна, акварели, тушови и моливни рисунки) (сн. 4), която в своята цялост представлява
автентичен документ на характерни страни от живота на българския войник, или по-точно – на онова,
което художникът е намирал за интересно и значително в променящата се драматична действителност.
Не само Майстора е бил мобилизиран худож-
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Майстора и неговото време : моногр.
[за Владимир Димитров – Майстора] – рисунки

ник, но както казва и Д. Аврамов: „Интересно е, че
в това педантично изобразяване на темите липсват
типично баталните сюжети: атаки, сражения, драматични сблъсъци, победоносни набези – всичко
онова, което повдига духа и усилва войнствените му
комплекси. Иначе казано – липсва войната в нейното най-характерно, но и най-противно лице”.
Владимир Димитров – Майстора не е бил подготвен да приеме задължението си на военен художник. Затова може би така и не е успял да пресъздаде войната в картините си. Но създаденото от него
творчество от естетическа гледна точка по думите
на Сирак Скитник „изменя небето, изменя пейзажа,
разкривява масите, пречупва движението на линията, разтяга човешката маска и твори свои закони и
психика”.
Освен „репортажни кадри” от „спокойното” войнишко всекидневие Майстора „документира” и посетените от него места, където са се водили бойните
действия – Охрид, Битоля, Скопие, Щип, Кратово и т.н.
Смятаме, че тези материали, макар и не много на брой, но пък уникални по своята значимост,
разкриват интересни подробности за достойното
представяне на Кюстендилския край във военните
действия.
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Михайловски, Стоян. Стихотворения писани въ време на войната. – В: Българска сбирка, Год. 20, бр. 1 (1914), с. 52–53; бр. 2
(1914), с. 81–83.
Съдържа: Прологъ на епилога ; В минути на горчевина ;
Към гръцките паликарета ; Към фанариотите ; Латински вой
; Възмущението на дервишина ; Мирза – Рахимъ ; История на
турско-българската война в 24 думи ; Поема на плячката.
На българските войници. – В: Знание, Год. 2, бр. 2 (1913), с.
106–107.
Препеч. от Учителски вестник, бр. 1 (1 септ. 1913)
Нойков, Стефан. Нашите войни с Турция и с бившите ни съюзници / майор Нойков. – В: Знание, Год. 2, бр. 6–7 (1914), с.
526–540 ; бр. 8 (1914), с. 721–733.
Павлов, Х. Очерки из войната ни с Турция. – В: Българска сбирка, Год. 20, бр. 7 (1914), с. 488–492.
Рачев, К. На път за Деде-агач. – В: Знание, Год. 2, бр. 8 (1914), с.
733–738.
Ставрев, В. Героите се върнаха : [стихотворение]. – В: Знание,
Год. 2, бр. 3 (1913), с. 231.
Стойков, В. Една безпределно злочеста година / д-р В. С-в.
– (Какво става по света) – В: Българска сбирка, Год. 20, бр. 1
(1914), с. 72–75.
Теофилов, М. Стихотворения. – В: Знание, Год. 2, бр. 9 (1914), с.
810–811.
Съдържа: Ний чакаме пролет ; Врагът е ; Заглъхна гръм.
Увалиев, Христо. Балканската голгота. – В: Знание, Год. 2, бр. 3
(1913), с. 205–208.
Фабиусъ. Балканското равновесие. – В: Българска сбирка, Год.
20, бр. 3 (1914), с. 264–267.
Цанков, Христо. Булаирският бой : [стихотворение]. – В: Знание, Год. 2, бр. 6–7 (1914), с. 511–513.
Цанков, Христо. Българската литература през войната. – В:
Българска сбирка, Год. 20, бр. 1 (1914), с. 17–27.
Цанков, Христо. Българската литература през 1913 година. –
В: Българска сбирка, Год. 20, бр. 2 (1914), с. 93–98.
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Балканската война и Добруджа
Документи във фонда
на Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич
В навечерието на Балканската война агитационната кампания и в град Добрич се засилва. В
центъра на града (на площад „Шадраван”) се провежда голям митинг, където реч произнася добричкият адвокат Д. Списаревски. Речта е посрещната с
голям възторг от населението. На 17 септември 1912
г., в деня на обявяването на Общата мобилизация в
България, в Добрич църковните камбани дълго и
тревожно бият, добричлии затварят работилници и
дюкяни, чиновниците спират работа. Градът е сборен пункт на запасните от селата. Мобилизираните
добричлии попълват съставите на 8-и, 18-и, 31-ви
и 44-ти пехотен полк, на 8-и кавалерийски и на 5-и
артилерийски полк от 4-та преславска дивизия. Започва Балканската война.
След като румънското правителство ясно формулира своите териториални претенции към Южна
Добруджа, започват първите масови прояви на съпротива на добруджанското население. В село Спасово, Добричко, на общ събор представители на 37
села в близост до румънската граница се събират на
протест и телеграфически се обръщат към министър-председателя на България. Те настояват да не се
допусне откъсването на български земи от Родината.
Подобни прояви се организират и на други места в
Добруджа. Съпротивата срещу румънските териториални претенции добива широк мащаб и в столицата. Към София непрекъснато се отправят протестни
депутации на добруджанското население. В началото
на 1913 г. със съдбата на този регион тясно се свързва и Петър Габе, известен добруджански общественик и публицист, стопански деец, народен представител от Добруджа, автор на книги, един от първите
български аграрикономисти, баща на поетесата Дора
Габе. Петър Габе се радва на успехите на българската войска по време на войната. Задно с това следи с
тревога румънските искания. Подготвя и изпраща на
българския пълномощен министър в руската столица статия за значението на Южна Добруджа за България. През 1914 година е отпечатана книгата му „Русия, Австрия и България. Къде е спасението?”.
По време на Балканската война в редовете на
българската армия се сражават и много добруджанци. Около 280 войници и запасни са от Балчик и
околните села. Много от тях загиват или са ранени в
боя при село Селиолу.
В колекцията „Фотографии и пощенски картички” на Регионална библиотека „Дора Габе” се
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съхранява снимка на Иван Станчев Коев от Добрич –
участник в Балканската и Междусъюзническата
война.
От по-ново време интересни и почти неизвестни факти за участието в Балканската война на добруджанци от Спасовския и Белгунския край предоставя добричкият краевед Георги Топалов. В периода
1960–1970 година той провежда разговори и записва спомени на участниците в Балканската война от
село Спасово – Георги Гамолов, Кольо Кацаров и др.
Те са публикувани в поредица статии в местния периодичен печат, съхранявани в сектор „Краезнание”
на библиотеката. В библиотеката се съхраняват и
ценни документи за генерал Иван Колев, който в началото на Балканската война е началник-щаб на укрепения пункт Ямбол, след което от ноември 1912 г.
временно изпълнява длъжността началник-щаб на
Трета армия. В по-нови документи журналистът
и писателят Георги Балабанов от Генерал Тошево
разказва за Станю Донев, Васил Стоянов и други от
село Хайдар Енидже (дн. с. Краище), участници във
войната и в битката за Одрин.
Материалът е изготвен по документи, съхранявани в сектор „Краезнание” на Регионалната библиотека „Дора Габе” – Добрич.

Списък на документи и публикации
от фонда
на Регионалната библиотека „Дора Габе”
I. Книги и графични материали
Габе, Петър. Русия, Австрия и България в българския погром : къде е спасението. – София : Гутенберг, 1914. – 168 с.
Калинков, Георги. Румъния и нейната политика спрямо
България : (през 1911–1912 и 1913 год.). – София : Балкан,
1917. – 260 с.
Иван Станчев Коев [фотография] : [обща снимка] – [Б. м.]:
[б. и.], [1911–1920]. – 1 сн. : ч.-б. ; 13,5 х 9 см
Прав, от ляво надясно, Ив. Коев в цял ръст с военна
униформа – участник в Балканската и Междусъюзническата войни.
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II. Публикации

Дяков, Дяко. И от думи прости се разбира силата на българския дух : войнишкото тефтерче на Стоян Дацев може да
послужи като истински учебник по история и родолюбие.
– В: Добруджански глас (Ген. Тошево), Год. 39, бр. 19 (30 май
1997), с. 2 : с факс.
Пеев, Петко. С Приморци. – В: Пеев, Петко. [Разкази, посветени на хероите от цялото войнство]. – София : [б.и.],
[1938], с. 27–31.
Посветен на подполковник Никола Г. Попов, от 8 пехотен полк, за подвига му на 16.10.1912 г. при Караагач.
б
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Споделено за работата с деца

Един ден [от работата
на библиотекаря в едно училище]
Марияна Тотева / marianajtoteva@abv.bg
СОУ „Трайко Симеонов“ – Шумен

Говорим за четенето и общуването с
книгите! Защото аз, като библиотекарка, смятам, че всяко дете в днешно време може да получи достъп до
интернет, но много малко деца имат
скъпи и красиви книги. Работя с
деца, чиито родители не биха им купили книга, каквато и да е тя.
ББИА онлайн, брой 5 / 2012

Ден – различен от някои представи за работата на училищния библиотекар. Не само препоръчваш книги, не само записваш нови читатели,
но правиш и много други неща. Ще ви разкажа за
какво става дума. В училището ни учат 400 деца.
Тридесет от тях, от първи до дванадесети клас, пътуват с автобус от околните села, някои от които са
доста отдалечни от града. Децата са от турскоговорещи семейства.
Учебният процес в нашето училище е организиран в една смяна – до обяд. Поради целодневното
обучение на малките ученици се налага автобусът
да взема децата от всички класове в 15,30 ч. Дотогава незаетите ученици стоят в библиотеката. Това
се отнася особено за зимния период. Децата хем са
прибрани на топло, хем някой ги занимава с нещо
полезно. Рядко учениците си подготвят уроците за
следващия ден, просто защото са изморени и вече
не им се занимава с учебната програма. Но въпреки това, те намират сили да проявят интерес към
всичко останало, което им предлага безкрайният
свят на знанието. И не говорим за интернет и ровенето в него като занимавка! Говорим за четенето и
общуването с книгите! Защото аз, като библиотекарка, смятам, че всяко дете в днешно време може
да получи достъп до интернет и да се рови в каквито поиска сайтове, но много малко деца имат скъпи
и красиви енциклопедии. Даже моят опит показва,
че в тази група влизат всички деца, с които работя.
От една страна, те са от такива семейства, които не
биха купили на децата си книга, каквато и да е тя. От
друга страна – колко хора мислят, че книгата е нещо
различно от интернет? Често се сблъсквам с израза:
„Кой на днешно време чете книга?”, т.е. четем само
в интернет. Тези деца наистина няма да докоснат, а
какво ли остава да разгледат по-задълбочено една
голяма луксозна енциклопедия? Вероятно никога в
живота си!
И така, аз смятам, че това е моето време и моята
възможност – да дам в ръцете на тези деца книги.
Честно да ви кажа, след първоначалното учудване,
че съществуват такива атрактивно оформени и интересни издания, следва не бързо насищане, а още
по-голяма жажда да се докоснат до тези красиви
книги, пълни с познати и непознати, близки и далечни, безкрайно любопитни и примамливи картини, фотографии, разкази и отговори на толкова неизречени въпроси! Повярвайте ми, те сами не вярват на очите си, че съществуват такива книги и даже
въобще книги! В тези семейства децата живеят само
със света на двора, зеленчуковата градина, живот-
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ните, които трябва да издоят, печката, която трябва
да запалят през зимата, и светът на книгата им е неизвестен или безнадеждно далечен.
Библиотеката притежава „Голяма детска енциклопеция“, „Безкрайният океан“, „Безкрайният
космос“, „Амазонската джунгла“, „Илюстрована енциклопедия на животните“, поредицата енциклопедии на National Geographic Nature Library – „Растенията“, „Животните“, „Небето“, „Земята“, „Океанът“,
„Пустините“, „Насекомите“, „Птиците“ и др. В библиотечния фонд се набавят броевете на списание
National Geographic, които предоставят нова информация в библиотеката ни. Тези списания могат да се
четат в няколко учебни часове. И разбира се, с подходящата непрестанна консултация от моя страна
– аз съм туристически и научен гид за децата. Няма
нищо по-хубаво да обясняваш на деца, които не са
виждали такива неща и които сами не биха ги разбрали. Чувстваш удовлетворение, че с твоя помощ
те жадно поглъщат информацията.
Разбира се, когато им обяснявам какво правим
в свободното време, аз използвам професионални
умения – определен подход, съобразяване с възрастовата граница и с възможностите за възприемане
на информацията, с интелигентността на учениците, така че нещата да са поднесени в подходяща
разбираема форма. Тези умения на библиотекаря са
много важни. Той трябва да ги притежава, за да бъде
професионалист и да изпълнява ефективно своята
мисия.
Какво ще направите в ден, в който на десетина
деца не им се занимава с нищо? Просто им е „писнало” да чакат часа, в който ще дойде автобусът. Имайте предвид, че тези деца са станали в 5 часа сутринта, подготвили са се за деня и са тръгнали с автобуса
в 6 часа, за да стигнат в Шумен в 8 часа. И така всеки
ден!... Наистина им писва от пътуване. Вечер – също.
Тръгват от училище в 15,30 часа и си стигат по къщите в 18,00 часа! Това са деца от 7 до 18 години! Та
какво правите, ако тези деца един ден са разконцентрирани, разсеяни, почти агресивни от скука, стоене
на едно място, умора или още нещо? Не им се гледа
книга, не им се чете! А вие искате да съсредоточите
вниманието им в нещо полезно, различно от слушането на музика от телефоните.
Започваме игри. Пак познавателни – хем да ангажират вниманието, хем да дават воля на емоциите
и учениците по детски да викат и спорят. Помните
ли онази игра от нашето детство – на държави, градове, села, реки, животни и т.н. Много е успешна!
Нашите професионални издания през последните години говорят за библиотеката като за информационен център с достъп до всички модерни
технологии и за библиотечния специалист, който е
в крак с тях. Но, моля ви, нека обърнем повече внимание на човешкия и педагогическия подход, за да
достигнем до сърцата на нашите читатели! Сигурна съм, без да се надценявам, че тези деца от селата
около Хитрино един ден, когато станат възрастни
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Аз съм една за 400 деца – не е малко,
не е и много. Зависи как се работи.
Зависи дали имаш сърце или нямаш.
Технологиите тук не са достатъчни.

хора, ще си спомнят какво са видели в тяхната училищна библиотека! И как една библиотекарка им е
отворила очите за книгата. Едно дете ме беше попитало или по-точно си беше отговорило само: „Вие,
госпожо, май много обичате децата”. И аз отговорих:
„ Да”.
Моят материал е за ролята, която има моята
библиотека в живота на средното училище и мястото на библиотекаря в него. Аз съм една за 400 деца
– не е малко, не е и много. Зависи как се работи. Зависи дали имаш сърце, или нямаш. Технологиите
тук не са достатъчни. Никой не може да измести или
замени една човешка дума, казана с много любов и
внимание! И децата – Айлин, Мелис, Ерсин, Айше,
искат да стоят в библиотеката, вместо в коридора
с джиесем в ръка. Защото и това е занимание, нали?
Но те не го правят, а предпочитат общуването с мен.
И аз научавам за проблемите им – и детски, и тийнейджърски – кое момче кое момиче харесва, какви
са получените оценки, какви са семейните истории.
б
Май това е, което искам да кажа...
Ключови думи: детско четене, работа с ученици,
СОУ „Трайко Симеонов“ – Шумен
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Лято в библиотеката
Заниманията от цикъла „Лято в библиотеката и извън нея” стартираха в началото на юли и продължиха
до края на август. Заниманията се провеждаха веднъж
седмично – всеки четвъртък, в продължение на час и половина.
В рамките на тези часове децата работиха със специалистите от детския отдел, заедно с Ива Розелин, която има богат опит в работата с малките любопитковци
и работеше с тях на доброволни начала. Заниманията се
провеждаха в библиотеката, парка, музея и галерията.
ЦЕЛТА НА „ЛЯТО В БИБЛИОТЕКАТА” Е: децата да
се докоснат до изкуството по един лесен и забавен начин. Същността на заниманията е да провокират децата да експериментират и откриват магията на изкуството!
Благодарение на енергията и уменията на специалистите от Регионална библиотека „Гео Милев” и на
Ива Розелин, децата имаха възможността да създават
изкуство, използвайки знания, въображение и забавление. Основният замисъл бе веднъж седмично да се
откъснат от монотонното си ежедневие пред компютъра и телевизора, за да се потопят в света на знанията
и изкуството.
След всяко занимание децата закачваха рисунките
си на въженце. Всички творби бяха изложени в Детския
отдел на регионалната библиотека.
Местната библиотека бе притегателният център
на дейността. През лятото тя се превърна от скучно място за четене и пазене на тишина в място за забавление и
творчество. Обликът на институцията бе променен, традиционното схващане за нея – също. И най-вече, успяхме да мотивираме и насърчим над 50 деца да прекарват
свободното си време в библиотеката и да станат нейни
читатели.
Освен в библиотеката, занимания имаше извън
нея – пред театъра, в Михайловата къща, в Историческия музей и в галерията в областния град.
Първото занимание от „Лято в библиотеката“ стартира в началото на юли. Малките читатели на Регионална библиотека „Гео Милев” рисуваха любимите си герои
от приказки. Със знания и въображение те пресъздадоха света на приказките. Целта на това занимание беше
да се провокира у тях читателският интерес, от една
страна, и да използват въображението си, от друга, за да
пресъздадат всичко прочетено.
На второто занимание децата избираха между това
да интерпретират картина или да създадат своя собствена, след като им бе прочетена приказка. Те слушаха
със затворени очи, представяйки си всяко действие от
нея. И в двата случая се даваше свобода на собствената
им фантазия.
Третото занимание протече различно от предходните. Децата създаваха от картон маски, цветя, животни
и всякакви причудливи форми. За украсата им бяха из-

ползвани материали от ежедневието – цветни блокчета,
пастели, прежда, бобови зърна, различни модни материали.
Четвъртото занимание бе проведено навън. В него
се включиха близо 30 деца. Те рисуваха на стена от кадастрони пред театъра на тема „Моят град”. Целта бе
да нарисуват нещо от родния си град – своята улица,
училище, дом, любимо място. Монтана бе пресъздадена
през детските очи такава, каквато я виждат децата и каквато те искат да бъде.
Петото занимание бе на тема „В света на баба и
дядо”. Посетихме Михайловата къща, където децата
имаха възможност да се докоснат до бита на прадедите ни, да се потопят в свят, коренно различен от нашия.
Рисуваха различни сцени от тогавашния живот. Целта
на посещението бе децата да научат и разберат как е
протичал животът на предците ни, когато не е имало
компютри, телевизори и дискотеки, да почувстват атмосферата и ценностите на предишните поколения.
По време на шестото занимание децата изработваха фигурки от пластелин в отдел „Изкуство и музика“ на библиотеката. Сред изработените форми бяха
сладолед, торта, принцеси, вампири, футболисти, животни.
Седмото занимание бе проведено в Историческия
музей на града. Наредени в кръг, децата разказваха как
си представят света в праисторическо време, какъв е
бил първият човек, с какво се е занимавал. Освен знания по история, те демонстрираха и голяма доза въображение. Нарисуваха праисторическия свят, както те го
виждат.
Осмото занимание бе в Детския отдел на библиотеката на тема: „Светът на митовете и легендите”. Участниците рисуваха митични същества. На тези от тях,
които не можаха да се сетят сами какво да нарисуват,
им помогнаха книгите по митология, които прочетохме.
Така за пореден път се съчетаха знания, изкуство и забавление.
Деветото занимание се проведе в галерията. Децата се докоснаха до постоянната експозиция. Със своите
детски очи те интерпретираха картините. Галерията
се оживи от детската глъчка. По традиция, както след
всяко занимание досега, децата наредиха на въженце
своите рисунки. Така те имаха своя изложба в местната
галерия.
б
Ключови думи: детско четене, работа с деца,
Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана
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Ива Розелин / i.rozelin@hotmail.com
Анелия Иванова / montanalib@gmail.com
РБ „Гео Милев“ – Монтана
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Училищната библиотека при
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Карнобат,
и нейните читатели
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Антоанета Славова / netislavova55@abv.bg
СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Карнобат

Училищната библиотека при СОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – Карнобат, и нейните 597 читатели са
заедно и през лятната ваканция! Това е самата истина. Ежедневно прага на библиотеката прекрачват
поне 10–15 ученици. Читателите на библиотеката
имат вече създадени навици за четене и ползват редовно нейните услуги.
Най-честата причина за посещение на библиотеката са задължителните четива за поредната
учебна година. Но съблазнителните нови книги и
енциклопедии, наброяващи над 200 тома, привличат детските очи и разчупват стереотипите. Хари
Потър в 7 книги, поредиците на издателство „Труд”,
сериите „Любими приказки”, „Златно перо”, „Майстори на приказката”, енциклопедичните издания
„Открий животните”... дълъг е списъкът на новите
детски четива, които са на разположение в училищната библиотека. Любимите за поколението на родителите класически детски романи от ХIХ и ХХ век
са допълнени с нови и красиви, полезни и занимателни книги от съвременни творци.
Не се тревожа за бъдещето на книгата, защото
самите деца решават този казус, засега в полза на
книжния формат. Но дори и в електронен вариант,
четенето остава на дневен ред.
Навиците за четене и любовта към книгите се
формират още в ранна детска възраст. Училищните
библиотеки имат просветителската мисия да покажат на децата красотата на художественото слово
чрез пъстрия и прекрасен свят на приказните герои.
Малките читатели попълват читателски дневници,
в които рисуват своите представи и фантазии за
героите. Учителите им са обещали да наградят найкрасивия и богат читателски дневник в началото на
следващата учебна година.
На пръв поглед няма специални инициативи и
дейности – лято е. Децата играят, плуват, карат колела и ролери. И все пак намират време и за четене на книги. Разбира се, има още много какво да се
направи за обогатяването на фонда и за комфорта в
библиотеката, но основното е тя да бъде винаги отворена за децата, да им се дава възможност по всяко
време да влязат в своята училищна библиотека, да
вземат книжка, да разгледат енциклопедия ...
И така – до първия училищен звънец на 15 септември. Лятната ваканция неусетно ще е превърнала малчуганите в малко по-големи и малко по-зрели
деца. Едно малко зрънце от това порастване ще е
зрънцето на знанието, дошло от приказния свят на
детските книги.

Най-малките читатели...
Първокласници четоха книгите на Ханс
Кристиан Андерсен. Седмицата на детската книга
се превърна в повод първокласниците да опознаят
приказния свят на големия датски писател. Учителите на най-малките ученици приеха идеята на библиотекаря от училищната библиотека и ден след
ден децата слушаха приказки, коментираха, рисуваха. Те се настаняваха удобно в красиво и подходящо аранжираната читалня и потъваха в прекрасния
свят на един от най-големите разказвачи. Четците
на приказки бяха различни всеки ден – започнаха
библиотекарят и учителите. По-големи ученици от
училището се присъединиха и четяха на първокласниците приказка след приказка. Даже директорът
на училището и зам.-кметът на града – хора изключително ангажирани, отделиха време и прочетоха
по приказка. В инициативата се включиха и родители. Повече от половин месец първокласниците
посещаваха училищната библиотека и изживяваха
истински празник.
Финалът на Андерсеновите дни бе тържество –
маскарад. Деца и родители, облечени в подходящи
костюми, пресъздадоха образи от приказките. Подредена бе изложба от детските рисунки, на всички четци бе връчена грамота, а на малките деца – книжка
за оцветяване с героите на Андерсен. Дълго, разнообразно, емоционално и нестандартно бе тържеството, но се запомни от всички – организатори, участници, общественост. Местната телевизия и вестник също отразиха инициативата и събитието беше
„увековечено”. До следващата пролет! Когато ще има
нови идеи и нови вълнуващи срещи в училищната
библиотека.
б
				
Ключови думи: детско четене, работа с ученици, СОУ
„Св. св. Кирил и Методий” – Карнобат, училищни библиотеки
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Ваканция, здравей!
Слава Цилкова / slaveja1@abv.bg
СОУ „Иван Вазов“ – Сопот

Ключови думи: детско четене, работа с ученици, СОУ
„Иван Вазов“ – Сопот, училищни библиотеки

За да провокирам интереса към
произведенията, които ще се изучават през следващата учебна година,
използвах нестандартни методи, интерактивни и ролеви игри.

ББИА онлайн, брой 5 / 2012

От 16 до 27 юли училищната библиотека на
СОУ „Иван Вазов“ – Сопот, работи по програма на
МОМН „Ваканция, здравей!”. Заниманията превърнахме в „Маратон на забавното лятно четене”. Включихме се в националната инициатива, за която колегите могат да прочетат на сайта: http://az-deteto.
bg/knigi/zabavnoto-lyatno-tchetene-za-2012-godinazapotchna/20/news.html.
Целевата група беше от 8 до 15 години. Всеки
ден разпределяхме времето за:
 четене на книгите от списъците със задължителна литература;
 четене на глас на откъс от любима книга;
 игра „Познай героя”;
 онлайн библиотека;
 в света на енциклопедиите;
 „Виж какво научих…”.
За да провокирам интереса към произведенията, които ще се изучават през следващата учебна година, аз използвах нестандартни методи, интерактивни и ролеви игри. Заедно с децата четохме глави
от „Под игото” в автентична обстановка. „Бай Ганьо”
се опитахме да открием в днешните „басейни”, предизборни кампании и пътувания из Европа. Оказа
се, че и Мери Попинз можем да познаем сред възрастните, Том Сойер и Пипилота – сред приятелите.
Специално внимание отделихме на книгите на
издателство „Фют“, което гостуваше през пролетта
в града ни. Роалд Дал е любим автор на учениците
от 3-ти и 4-ти клас, а тийнейджърските поредици се
четат от момичетата от втори до девети клас. Детективските романи имат повече фенове от Хари Потър. „Знам и мога“ предизвика изключителен интерес у учениците. Оказа се, че ако внимателно четеш
раздел „Фокуси, шеги и трикове“, можеш да станеш
като Ненчо. Това ни доказа Велин от 4-ти клас. И момичетата се запалиха по фокусите с карти.
Само с гледане не става, трябва и да го научиш.
Как, откъде?! Има книги за всичко...
В училищната библиотека е традиция да се
майсторят красиви неща. Изработихме къщички за
книги, по примера на тези в щата Уисконсин, САЩ.
На 15 септември 2012 година в училищните коридори ще има нови малки безплатни библиотеки. Ще
насърчаваме четенето с призива „Вземи книга, върни книга”.
Под звуците на приятна музика се забавлявахме, четейки. Децата се убедиха, че четенето е не само
б
задължение, но и удоволствие.
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Галя Додева / nch_svetlina_chilnov@abv.bg
Библиотека при НЧ „Светлина – 1927” –
с. Чилнов, обл. Русе

Библиотеката при НЧ „Светлина – 1927” в русенското село Чилнов се превърна в лятна работилница.
Инициативата прерасна в състезание по идеи и продължи до края на лятната ваканция. В нея се включиха деца и от Русе, дошли на гости на баба и дядо.
Децата с голям интерес, само с подръчни материали успяха да измайсторят много красиви предмети.
Имаше съревнование между тях кой по-красиво нещо
ще направи.
Библиотеката е оживена, всеки ден децата идват
за книжки, четат задължителната литература. А тези,
които заминават на почивка, си вземат книжките с
тях. Произведенията на децата от лятната работилница бяха изложени на витрина в центъра на селото. б
Ключови думи: библиотеки, детско четене, Народно
читалище „Светлина – 1927” – с. Чилнов, обл. Русе

Градина в джоба ти
Бинка Илиева / binka@ime.bg
Институт по пазарна икономика

Проектът за нашата библиотека дойде „естествено, просто наследствено”. Разполагахме с близо
1500 издания, събирани през годините в института
– лични книги, на приятели и съмишленици, закупени от колеги по време на командировка, подарени
издания от сродни организации в чужбина.
От работата ни по различни проекти с радост установихме, че интересът към икономическото познание сред младите хора продължава да е значителен. Въпреки информационното изобилие в интернет достъпът до значителна част от това познание
все още не е свободен в глобалната мрежа. Както
нови, така и класически теории, анализи и изследвания продължават да се публикуват в книги. Книгите не са евтини, а пазаруването по интернет и чрез
кредитни карти все още не е така разпространено.
От Гутенберг насам книгата си остава най-важният
източник на знания.
Институтът за пазарна икономика (ИПИ) се
асоциира със защита на индивидуалната свобода,
стремеж за реформи и коректив на икономическата политика. И с разпространение на знание. От основаването си през 1993 г. той използва различни
форми, за да разказва за икономиката като знание
и начин на мислене: от печатните месечни публикации с ограничена аудитория през 90-те години
(Newsletter) до седмичното електронно издание
„Преглед на стопанската политика” и сайта „Икономически знания по интернет” – И.З.И.
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И така, стъпили на здрава основа, с ясно поставена цел, заедно с Българската макроикономическа
асоциация решихме да създадем „Икономическа
библиотека на ИПИ и БМА – място за срещи и дискусии”. Проектът беше финансиран от фондация „Америка за България” и се осъществи в периода 2009–
2011 г., а днес продължаваме със свои сили.
Работата ни условно може да се раздели на
подготвителен етап (административно-техническо
осигуряване) и ежедневна библиотечна дейност.
В началото бе оборудването на библиотеката с
компютър, създаването на база данни; интернет и
фейсбук страница на библиотеката.
Специален Комитет за селекция на нови издания се грижи за постоянното попълване на библи-
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Представяме ви...
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отечния фонд. Негови членове са: Светла Костадинова, Петър Ганев, Калин Христов, Георги Ганев и
Лъчезар Богданов.
Друг ценен източник за библиотечния фонд са
даренията, които бяха направени още на официалното откриване на библиотеката. Първите дарители
бяха икономистите от ИПИ, членовете на БМА и както винаги – приятели на института.
Днес в библиотеката могат да се намерят трудове на 17 нобелови лауреати по икономика; пълната колекция на Liberty Fund, посветена на Просвещението; събраните съчинения на Фридрих фон Хайек,
Лудвиг фон Мизес, Джеймс Бюкенън, Гордън Тълок,
Дж. Стюарт Мил и други класици.
Библиотеката разполага с 1/3 от книгите, определени като значими в класацията на сайта на „Амазон” за топ 100 в областта на икономиката.
Основната дейност на всяка библиотека е работата с читателите. Освен стандартните процедури
за регистрация осигурихме и онлайн търсене и запазване на книги. Работното време на библиотеката е от 10,00 до 18,30 ч. без обедна почивка; а всяка
първа сряда на месеца – до 19,30 ч.
От официалното откриване на 7 юни 2010 г.
продължаваме да „обживяваме” библиотеката, за
да бъде духовно средище, място за обмен на знание
или просто среща. Започнахме да представяме книги и автори, да организираме лекции и дискусии.
Запознаваме публиката не само с класически автори – Фредерик Бастиа, Фридрих фон Хайек, Гордън
Тълок, но и обсъждаме съвременната икономическа
обстановка у нас и по света. Сред гост-лекторите ни
са: проф. Валери Димитров, Румен Аврамов, Красен
Станчев, Георги Ангелов, Георги Стоев, Лъчезар Богданов, проф. д-р Светослав Масларов, Калин Манолов, Искра Ангелова, Петър Ганев, Кен Скуланд, Лорънс Рийд. Често след представянето на даден автор и неговото творчество участниците в събитието
или се абонират за библиотеката, или пък, ако са
вече читатели, заемат книги от представения автор.
Движението е друга наша отличителна черта.
Извън библиотеката организирахме изнесени лекции на Лари Рийд – „Седем принципа за целесъобразна обществена политика”; на Кен Скуланд – „Свободни пазари – етика и ползи”; честванията на Лудвиг
фон Мизес и Милтън Фридман. През 2012 г. включихме в репертоара си и прожекции на документални
филми. Представихме два филма на режисьора Юлий
Стоянов – „Срещи с Иречек” и „България: база данни”.
Стремежът ни е чрез разнообразни прояви,
теми, книги и лектори приятелите и читателите на
библиотеката да намират „своите”.
Популяризирането на библиотеката е наша основна грижа. Списваме бюлетин, който качваме на
сайта ѝ и изпращаме до всички читатели и гости
(сега 420 души). Използваме групата във фейсбук,
за да информираме за новите заглавия, да изпращаме покани за мероприятия, да споделяме снимки от събитията, записи на лекциите и дискусиите,

Представяме ви...

интересни факти (сега над 970 приятели). Новостите представяме и в седмичния „Преглед на стопанската политика” (сега над 6000 читатели). Печатна
информация за библиотеката присъства на всички
изяви на ИПИ (пресконференции, студентски семинари и лекции, обучения на други организации).
Телевизия Bulgaria on Air засне в Икономическата
библиотека кратки филмчета от рубриката „5 минути книги”, които качи в YouTube. Постоянно обновяваме интернет страницата, като качваме новите
книги, бюлетина на библиотеката, поканите за събитията, кратък материал със снимки след събитието. Надяваме се съвсем скоро страницата ни да има
и английски вариант.
Кои са нашите читатели? Студенти с интереси
към класическите автори и новозакупените учебници по макроикономика, иконометрия и финанси. Предприемачи, търсещи повече информация от
утвърдените имена в мениджмънта, често и хора с
различни специалности. Живата обратна връзка и
профилът на нашия читател ни ориентират с какви
книги трябва да попълваме фонда, за да поддържаме баланса в библиотеката.
Ние не сме професионални библиотекари. Категоризацията и описването на книжния ни фонд
са далеч от научните изисквания. Бързахме да подредим книгите, за да отворим врати. Подаряваме
своето време, но получаваме удоволствие. Една китайска поговорка гласи: „Книгата е градина, която
носиш в джоба си”.
Ние се постарахме да засадим и да се грижим за
една малка градина в центъра на забързана София.
За тези, които обожават статистиката
Икономическата библиотека,
септември 2012 г.:
- 5300 книжни единици, от които
270 са дарение
- 422 потребители
- 20 събития, проведени в библиотеката.

б

Ключови думи: икономически библиотеки, Институт по
пазарна икономика, специални библиотеки
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Работа с общността:
как да направим
библиотеките незаменими
Библиотекари участват
активно в живота на
общността и представят
умения и начини за
уникални партньорства

Предлагаме ви преводна
статия от списание „Американски библиотеки“, май –
юни 2012.
Представен

е

опитът

на библиотечната система,
състояща се от библиотеки в
седем града на област Дъглас,

щата Колорадо. Това е една от
Библиотеките непрестанно се промепартньорските библиотеки
нят, за да бъдат адекватни на нуждите и
по проекта „Американско-бължеланията на потребителите си. Повечето
от тези промени се случват вътре в сградигарски библиотечен обмен“ (ABLE). Директорът Джеймс
те – от оборудване с най-съвременна техЛаРу е обучител по проекта и е един от авторите на
ника до осигуряване на възможности за
„Библиотеката – обществен информационен център: Ръсамообслужване и обновени пространства.
Макар тези промени да са от съществено
ководство за планиране и изграждане“, СБИР, 2006. Предзначение, те не направиха библиотеките
лаганата статия е написана от неговите сътрудници, на
по-видими за общността. Как можем испрактика изпълнили идеите му за активна благотворна
тински да демонстрираме значимостта си
за обществото отвъд нашето физическо и
намеса на библиотеката в най-жизнените икономически
виртуално пространство, програми и матеи социални проблеми на областта.
риали?
Това попита библиотекарите си
Джеймс ЛаРу, директор на библиотечната
необходимост, за да се отговори на техните въпросистема в област Дъглас, Колорадо. ЛаРу си предси. Този процес помага на библиотекарите да се инставя бъдеще, в което библиотекарят и библиотеформират за нуждите, целите и насоките на хората
ката са в центъра на обществото. Ние, библиотеот общността, като същевременно им позволява да
карите, имаме силата да променяме живота и да
демонстрират уменията си и услугите по нов наизграждаме общности – но за да стане това, е необчин. Знаем страстта им към проучвания и правене
ходимо да напуснем сградите и работните си месна справки, както и готовността им да осигуряват
та и да покажем на хората какво мощно средство е
експертна помощ почти безвъзмездно. Сега завибиблиотеката. ЛаРу твърдо вярва, че най-голямото
си от нас как ще покажем това. Библиотекарите са
предимство на библиотеката са професионалистиуникално подготвени да извличат информация от
те, които работят в нея. Той иска библиотекарите
разговорите, които текат наоколо. Всичко, което
да взаимодействат с хората, да отговарят на въптрябва да направим, е да се включим активно.
росите им, да участват в дискусии и да им помаДокато в библиотеките на Дъглас се обсъждаше
гат – като партньори – да постигат целите си. Тези
тази идея, малка група библиотекари бяха избрани
възможности обаче няма да ни намерят сами – ние
да се заемат с най-често срещаните въпроси: Какво
трябва да ги търсим.
представлява работата с общността? Можем ли да я
Традиционните справочни въпроси не постъпнаправим истински полезна за местната общност?
ват в библиотеката така, както в миналото, но те
Открихме, че за да осъществим нещо стратегическо,
продължават да възникват в срещи и дискусии
въздействащо, фокусирано върху взаимоотношенимежду участници от различни обществени групи.
ята с хората и част от ежедневните ни задължения,
Работата с общността изисква включване на библие необходимо да следваме три прости стъпки: Да се
отекарите в нея, тясно сътрудничество с групите и
покажем. Да обръщаме внимание. Да поддържаме
провеждане на справочни интервюта на място, при
връзката.

ББИА онлайн, брой 5 / 2012

Колби Голстън, Елизабет Келсен Хюбър,
Катрин Джонсън и Ейми Лонг
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Да се покажем:
включване на библиотекари
в различни групи
от обществото

ББИА онлайн, брой 5 / 2012

Основен елемент в работата с общността е
участието на библиотекари в местните организации – тези, които са стратегически най-полезни за
бъдещи партньорства. Работещи в нашата библиотечна система участват в настоятелства на местни
училища, градски съвети, общински райони, съвети за икономическо развитие и дори в кризисен
център за жени. Тези библиотекари не само посещават срещи, организират дискусии и отговарят
на справочни въпроси, зададени по време на събирания или от някои обществени лидери, с които общуват. Те често участват в ръководството на
организацията, докладват за дейностите, целите и
задачите – като цяло са неразделна част от групата. Участието в тези организации им позволява да
покажат значимостта си, като в същото време се запознават в дълбочина с проблемите, пред които са
изправени те. Ползвайки тази информация, можем
да открием какви са нерешените и актуалните въпроси в цялата област.

На уебсайта на библиотечната
система в област Дъглас, Колорадо, местната
общност намира подробна информация за
дейността на Съвета за икономическо развитие на
централната част на Паркър.

Библиотеките в област Дъглас за пръв път експериментираха с такова „внедряване“ на библиотекари през 2006 година, когато ЛаРу беше поканен
да присъства на срещите на Съвета за икономическо развитие на централната част на Паркър. Група
бизнес предприемачи и собственици на недвижими
имоти искаха да подобрят централната търговска
част и поканиха хора от града, членове на градския
съвет и други акционери да работят с тях. Директорът на библиотеката в Паркър и част от персонала присъстваха на техните срещи и работеха като
секретар и служебен консултант (занимаваха се с

всичко – от писане на протоколи до доброволно
участие в мероприятия, предоставяне на информация на библиотечния уебсайт и проучвания на местната архитектура и методите за икономическо развитие в малките градове). Когато след време членовете на този съвет бяха помолени да опишат качеството на библиотечните услуги през последните
няколко години, те подчертаха важността на професионалните проучвания на библиотекарите, ролята
им за подобряване на комуникацията и доверието,
за което библиотеката е допринесла като партньор
на прохождащата организация. Библиотеката изгради здрави връзки с тези мотивирани лидери на
общността, изуми ги с уменията си за професионални проучвания и подпомогна превръщането на групата в официална организация с нестопанска цел,
стремяща се към икономически растеж на местната
общност.
Това е нашият модел за успех – тази история,
която разказахме, за да покажем какво искахме да
постигнем и какво имахме да предложим. Тази първа успешна крачка ни мотивира и започнахме да
действаме. Тогава дойде другият въпрос: „Аз съм
тук, а сега накъде?“.

Да обръщаме
внимание:
аз съм тук,
а сега накъде?

Най-трудната част от този процес е може би
най-важната: изграждането на взаимоотношения.
За тяхното създаване не съществуват наръчници
или курсове. От нашите библиотекари се очаква
просто да се покажат и да обръщат внимание. Когато са запознати с проблемите на обществената група, в която са включени, те могат да потърсят начини да станат част от работата и в решаването им.
Чрез изпълнение на справки и помощ в обществени проекти „внедрените“ библиотекари могат
да използват уменията си за проучвания и да подпомагат групата да следва мисията си и да постига целите си. Предоставянето на справки изгражда
партньорство между библиотеката и дадената група от обществото, като ни гарантира активна роля
в дейността на групата. Прекрасен пример за това
е следният случай. В началото на 2010 година един
местен съвет за икономическо развитие обсъждаше създалото се напрежение около употребата и
пунктовете за разпространение на марихуана за медицински цели в Колорадо. Интересуваше го как е
регулиран този нов бизнес в други градове в щата
и кои правила ще са най-подходящи за техния град.
Участващият в този съвет библиотекар предложи
да проучи въпроса и да подготви доклад относно
нормативната уредба за разпространението на медицинска марихуана. Колегата направи проучване и
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ките в областта са запознати с целите на общността
в областта на образованието. Информацията беше
представена на Съвета за икономическо развитие
на Касъл Рок, а президенти на местни университети, технолози и общински служители често искаха
пълния доклад. Този доклад може да се свали от уебстраницата на библиотеката.
Най-вълнуващият резултат от работата с групи от общността в отговор на техни въпроси и широкомащабни проекти, засягащи цялата област, е,
че нашите библиотекари знаят какво се случва в
общността ни, а хората научават какво правим ние.
Наскоро една библиотекарка направи връзка между
информация, която беше научила при среща с общността, и въпрос, който се дискутираше от нашето
ръководство. ЛаРу просто се усмихна и каза: „Страхотно е, че библиотекарите знаят това!”, а ние, от
своя страна, се радваме, че нашата местна общност
също е осъзнала това.

Да поддържаме
връзката

Освен включването на библиотекарите в стратегически определени организации и изграждането
на взаимоотношения чрез обръщане на внимание на
нуждите и целите на общността, тези връзки трябва
да се поддържат. За да постигнем желания резултат,
беше необходимо да измислим процес на лесна обработка и предаване на получената информация от
дискусии и съвместни проекти. Затова създадохме
Блог за работа с общността.

Блогът на библиотечната
система в област Дъглас, Колорадо

Създадохме го с помощта на WordPress с цел
работещите в библиотечната система на Дъглас да
обменят информация и новости за общностите си.
Това е централизиран инструмент, който ни помага
да организираме и споделим с библиотеките в областта събраната от нашите библиотекари и парт-
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подготви лесно разбираем доклад от три страници
с общи наредби от Калифорния и Колорадо, както и
таблица, показваща как всеки град и област в Колорадо уреждат разпространението ѝ.
Историята не свършва дотук. Библиотекарят
представи доклада пред този съвет за икономическо развитие, а членовете му запознаха с него местния градски съвет. Директорите на библиотеките в
област Дъглас го предадоха на своите общински съвети. ЛаРу го представи на борда на областната библиотечна система и на хората, с които контактуваше
в областта. Докладът бе разпространен навсякъде!
Веднъж един потребител потърси информация за
пунктовете за разпространение на медицинска марихуана и как се справят с тях в града, а библиотекарят от съответния филиал успя да получи копие на
доклада, за да отговори на търсенето.
При работата на библиотеката със Съвета за
развитие на централната част на Паркър възникнаха няколко въпроса за проучване, някои зададени от
групата, а други – установени от участващия библиотекар. Проектите, които библиотеката предоставяше на съвета, варираха от PowerPoint презентации за
различните архитектурни стилове в област Дъглас
до доклад за необходимите стъпки за получаване на
статус на нестопанска организация и биографии и
снимки на исторически личности, нужни за създаването на исторически маршрут в централната част
на града. В началото на нашите връзки с тази група Съветът на урбанистичните библиотеки (национална организация със седалище Чикаго – б.р.) публикува доклада „Да направим градовете по-силни:
приносът на обществената библиотека за местното
икономическо развитие”. Този доклад предостави
идеална възможност на икономическите групи в
САЩ да се информират за различните начини, с които библиотеката може да подпомага икономиката
на града. Библиотечната система на Дъглас направи
резюме с основните изводи от доклада, като добави
и примери на местно ниво и допълнителна информация. Присъствието ни на срещите на Съвета за
развитие на централната част на Паркър позволи да
покажем на партньорите библиотеката от друг аспект и да демонстрираме силата си в проучванията.
През ноември 2010 година библиотечната система на Дъглас одобри проект за висшето образование в областта. Беше създаден екип от петима библиотекари, включително стажант и двама заместник-директори, които да разгледат въпроса в дълбочина и да направят доклад за различните аспекти,
свързани с висшето образование. Екипът се впусна
в проучвания, които включваха разговори с местни ръководители и институции, преглед на всички
публикации по въпроса и изпращане на допитване
по електронна поща до 150 жители. Реакцията на
тези, до които се допитахме, беше впечатляваща.
Мнозина смятаха, че библиотеката е идеалната институция да направи това проучване, тъй като е безпристрастна. Други бяха изненадани, че библиоте-
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ньори информация. Тъй като времето е ценно, а личните срещи изискват повече координация, блогът
предоставя виртуално място за срещи на библиотекарите. Освен това съдържа и информация за всички аспекти на проекта за работа с общността, включително помощни документи за писане на проекти
и методи за оценка на завършените.
В този блог библиотекарите публикуват интервюта с местни лидери, актуални проблеми в
областта, биографии на местни ръководители, подробности за срещи с различни обществени групи
като общински съвети, съвети за икономическо развитие, общински райони и културни и обществени
асоциации. Макар големите въпроси да могат да се
установяват и без инструмент като блога, той помага на всички библиотекари в областта да намерят
общ език и специфични местни теми. Общите икономически проблеми, финансирането и растежът
засягат много общности, но блогът ни помага да
открием конкретните проблеми на област Дъглас.
Събраната в него информация дава възможност
на библиотекарите да установяват зараждащи се
обществени въпроси или проблеми в областта. Открие ли се проблем, екип от библиотекари може да
го проучи, анализира и да даде препоръки как да се
работи по него.
Блогът е изключително полезен за поддържане
на връзка, но ЛаРу искаше нещо повече. Той търсеше систематичен подход за откриване на проблеми,
общи за областта. Един по-структуриран подход би
дал възможност на библиотеката да започне да публикува електронна информация за общността относно самата нея. Новата идея на ЛаРу беше следната: членове на обществения съвет на библиотеката
и библиотекари да интервюират ежегодно ключови
членове на общността, за да се идентифицират проблемите на избирателите.
В началото на 2011 година бяха проведени и
публикувани в блога за работа с общността повече от 20 интервюта. Материалите бяха описани по
ключови думи, за да се търсят лесно. Това позволи
на групата да се запознае с всички направени интервюта и да сведе основните проблеми до няколко
ключови области. Тези въпроси бяха дискутирани
в заключителна среща с участниците, за да сме сигурни, че сме ги разбрали правилно. Благодарение
на тези интервюта библиотеката разработи серия
програми по нови, актуални теми, създаде си възможност да може да откликва на нуждите на хората
и събра ценна информация какво вълнува общността. Създадохме и полезни връзки с ръководители и
влиятелни личности в област Дъглас. Когато повторим този процес през 2013 г., архивът от интервюта
за 2011 ще ни покаже колко сме напреднали. Този
блог истински ни помогна да координираме усилията си, да ги направим част от личните си всекидневни задължения.
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Забележителни
резултати от полза
за двете страни
Работата с общността е начин да се интегрираме в нея, като демонстрираме уменията си и услугите, които можем да предложим. Това създава ценни
партньорства за библиотеката, за общността и за нашата професия като цяло във време, когато съществуването и финансирането на местните библиотеки се
нуждае от подкрепата на общините. Това е от особена
важност за конкретното населено място, нещо, което
библиотеката може да направи по-добре от всяка друга обществена организация. Тъй като библиотеките
в цялата страна са изправени пред сериозно намаляване на бюджета, те имат нужда да се обновят, за да
останат актуални и да създават библиотечна култура.
Ние разчитаме на подкрепата на общността, а работата с нея на свой ред ни позволява да се позиционираме
стратегически с нашите умения и услуги.
Ползите от работата ни с общността са както
материални, така и нематериални. Библиотекарят
в дадената организация прави доклади, протоколи,
резюмета за ръководството, библиографии и върши
много други дейности, които изискват часове проучвания и анализ, в отговор на информационните нужди на организацията. Повечето обществени групи и
нестопански организации не могат да си позволят да
платят на информационен специалист за такива проучвания.
Но важността на партньорството с библиотеката не се измерва само с конкретна информация. Библиотеката застава до съответната организация като
партньор, който познава добре общността, има връзки с други групи, които могат да подпомогнат мисията на организацията, партньор, който желае успеха ѝ. Понякога значението на нашето партньорство
може да надмине и най-смелите ни мечти – например
когато Съветът за икономическо развитие на район
Паркър открито призна заслугата на библиотеката
за повишаване на доверието към новосъздадената
организация. Не бяхме и помисляли, че библиотеката
може да утвърди дадена група. Но е ясно: всичко, което предлагаме на отделните хора, за да успяват – ресурси, насоки, професионализъм – е на разположение
на организациите като цяло. Това ни прави също толкова необходими за тези групи, колкото и за нашите
индивидуални потребители.
Какви новости прилага вашата библиотека при
работата с общността? С удоволствие ще включим
вашите истории в предстоящата електронна книга
б
по тази тема.
Превод от английски: Мая Петрова

Ключови думи: американски библиотеки, обществен
информационен център, обществени библиотеки,
работа с местната общност

49

Глобус

Американски хроники:
Обществената библиотека в Уестървил
Весела Ангелова / vesi.angelova@gmail.com
РБ „Пенчо Славейков“ – Варна

След като разгледахме университетската библиотека, започнахме и същинското обучение. Домакините се бяха постарали натоварването да е максимално – всеки делничен ден от осем сутринта до
четири и половина следобед имахме интензивни занятия. А ето и как протече първият учебен ден.
В осем часа сутринта Сюзън Шнуър и Барбара
Форд ни отведоха в Центъра за международни програми и изследвания, където професор Бари Питъндрай ни представи програмата SAWBO – Scientific
Animations Without Borders. Целта е създаването на
база данни с научна информация от всякакъв характер, която би могла да е полезна основно за жители на земеделски райони от развиващи се страни.
Посредством анимирани клипчета хората получават възможност да научат как да се предпазват от
различни болести, как да отгледат хубава реколта,
как да я опазят от вредители. Базата постоянно се
допълва с материали. Адресът на
сайта е http://sawbo.Illinois.edu.
В Мортенсън Сентър Сюзън
Шнуър изнесе подробна и интересна презентация за дейността
на обществените библиотеки в
САЩ. В последвалата дискусия
стана ясно, че библиотекарите
от Барбадос до ЮАР са в постоянна битка с властта с цел доказване на важността на библиотечната институция. Добрата новина е, че нерядко такива битки се
печелят.
По време на обедната почивка за пръв път в живота си
имах възможността да посетя
интерактивна лекция с участието на преподавателка от Харпър
Колидж. Лекцията протече онлайн, като участваха студенти от
няколко университета и от раз-

Нанси Ленсенмейър ни посреща с добре дошли.
Отново на училище.
Милена от България и Йинка от Нигерия
си водят записки.

Снимка от
сайта на SAWBO

Жени гледат образователен филм
в доброволческия център.
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Колегите Весела Ангелова от РБ „Пенчо Славейков” и Милена Иванова от РБ „Петър Стъпов“ в Търговище спечелиха конкурса на ББИА за участие в Международната програма за обучение на библиотечни
специалисти в Центъра „Мортенсън”, САЩ, за 2012 г.
За втори път обучението на нашите специалисти в
чужбина се спонсорира от Фондация „Америка за България” като част от проекта на ББИА „Напредък и
устойчиво развитие на библиотечния сектор в България“. Поместваме продължението от 4-ти брой.
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лични специалности. Темата беше доста абстрактна
– как да открием грахчетата в картофеното пюре, с
други думи, как по хитър начин да предложим обучение по информационна грамотност, без да създаваме стрес у учещите се. Преподавателката застъпваше тезата, че хората инстинктивно поставят
бариера, като чуят термина „информационна грамотност”, още повече в съчетание с „обучение”, така
че обучителят трябва да „изхитрува”, за да предаде
информацията по максимално достъпен за отсрещната страна начин.
Последва лекция на Барбара Форд, посветена
на академичните библиотеки. Беше не по-малко
интересна от тази за обществените. Съвременните
студенти са пристрастени към онлайн комуникацията и нерядко човек може да стане свидетел как
студентът минава покрай библиотекаря, сяда на
компютъра и започва да задава въпроси през чата.
„Ами нагаждаме се, няма как”, коментира с усмивка Барбара. И в обществените, и в университетските библиотеки се работи за създаване на различни
мобилни приложения. Силно е застъпено доброволчеството, особено когато става въпрос за разнасяне
на литература по домовете или шофиране на библиобуси. Самата библиотечна работа обаче се върши
от библиотекари, като всеки има поне едно образование, различно от библиотечното.
На 31 май в пет и половина сутринта потеглих-ме за Охайо. Пътят продължи шест часа, но
по междущатската магистрала не го и усетихме. В
единайсет и четирийсет сутринта (в Охайо са с час
напред) пристигнахме в сградата на OCLC – Дъблин,
където ни посрещна една удивителна дама – Нанси
Ленсемейър, преподавател по библиотечни и информационни науки в университета „Кент”, Охайо.
Домакините ни предложиха обяд, след което Нанси
обеща, че на следващия ден ще имаме достатъчно време, за да правим снимки из OCLC, така че се
отправихме към обществената библиотека в Уестървил, която е една от най-добрите в САЩ. И тук е
мястото да си поговорим за добрите примери и за
директора Дон Барлоу.
Когато започва кризата, естествено, едно от
първите действия на властта е съкращаването на
социалните разходи и разходите в областта на културата. Библиотечните субсидии биват намалени с
45% и не са малко библиотеките, които не успяват
да се справят с предизвикателството. Стига се дори
и до затварянето на някои от тях. Това, което прави
Дон Барлоу, е да изгради качествено нова библиотечна концепция, така че обществото да не може да
си представи идеята един ден да се събуди без библиотека.
Уестървил е малко градче с население от около 36 000 души. Библиотеката обслужва общността
вече над 75 години. Дон Барлоу я ръководи от 1988
г. и е в основата на два амбициозни проекта за преустройство и обновление. През 1998 г. е извършен
цялостен ремонт на сградата, който добавя над 2500
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кв.м към общата ѝ площ, а през 2006, с оглед на нарастващите колекции, е разширена площта на арт
отдела, към младежкия отдел е отворена Рисувална
зала, построена е и нова компютърна лаборатория.
Но за това време расте не само сградата. Когато библиотеката отваря врати през 30-те години на ХХ век,
тя разполага с едва три хиляди книги и около 900
регистрирани читатели. През 2011 г. читателите са
над деветдесет хиляди (очевидно не са само местни
жители), фондът е над 300 000 библиотечни единици и се уголемява лавинообразно. Закупуват се по
стотина екземпляра от заглавие, обработват се и са
готови за заемане най-много до три дена след постъпването. „Не обръщайте внимание на творческия
хаос – казва с усмивка директорът, докато ни развежда из вътрешните отдели. – Много е важно на
работещите тук да им е удобно. Така и нашите читатели се чувстват по-добре.” През миналата година са
били заети над два милиона библиотечни единици,
а библиотеката е била домакин на близо 1500 културни прояви.
Това е библиотека, отворена изцяло към читателя. Дон Барлоу вплита изключително майсторски
новаторски маркетингови подходи с традиционна
библиотечна практика. Персоналът е около стотина
души, фондът расте непрекъснато. Липсващите 45%
от финансирането се набавят от местните данъци,
които обществото настоява да даде. Когато възниква опасността от закриване на библиотеката, директорът инициира кампания, в която успява да увлече
местната общественост, така че хората излизат на
протестни шествия, правят подписки, пишат гневни
имейли до членовете на местната управа, дори до
губернатора. Местните власти отстъпват неохотно.
Посланието, което отправят, би могло да се резюмира така: „Искате си библиотеката? Добре, тогава
ще ви повишим данъците”. Изненадващо, но това
води до примирие. А повишението никак не е малко,
близо 60% е. Вероятно тук трябва да обясня, че американците четат много. Четат във всяка свободна
минута, на поляната в парка през обедната почивка,
в градския транспорт, четат облегнати на стената,
докато чакат някого… И ако жителите на Уестървил
плащат допълнително шейсет долара върху стоте,
които са дължали досега, го правят с ясното съзнание, че срещу шейсет долара за година ще прочетат
много повече книги, отколкото биха могли да си
купят за тези пари. „Бюджетът пак не е съвсем достатъчен, само 7,9 млн. за година е, но не бива да се
оплакваме”, свива рамене директорът Барлоу.
А що се отнася до самата библиотека...
Ако се чудите имат ли бъдеще обществените
библиотеки, трябва да видите тази. Оживена като
хипермаркет във време на разпродажба. На входа
ни посреща кафене. Всъщност тук можеш да ходиш
с храна и напитки навсякъде освен при компютрите. „Ами хората като си вземат книги за вкъщи, няма
как да знаем дали не ги четат със сандвич в ръка” –
още малко от философията на господин Барлоу.
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разработени приложения за
айфони и смартфони. Много
голямо внимание се обръща и
на електронните четци.
Тъй като тази библиотека обслужва не само местната
общност, а всеки в Охайо може
да се запише и да ползва услугите ѝ, дейността ѝ, както можете да се досетите, е пренатоварена. Има дори и гише, където се обслужват хора направо в
колите им. Читателят заявява
книга онлайн, на път за вкъщи
минава през библиотеката, отваря прозореца си, служителят
маркира картата, подава книгата и ако има куче на заднаБиблиотеката в Уестървил:
та седалка на колата, му дава
„Чувствайте се като у дома си“.
и кучешка бисквитка. Може би
Започнахме обиколката от детския отдел. Излишно
бихте си казали, че това е вече прекалено? Не знам.
е да уточнявам, че мебелите са правени като за деца
Обаче сравнително рядко се случва някой да задър– подразбира се. Навсякъде има компютри с образожи у себе си книга – просто малцина биха искали да
вателни програми. Има и компютърна зала, в която
отрежат пътя си точно до тази библиотека.
пък не се допускат родители. Литературата е подЗа обобщение ще си позволя отново да цитирам
редена систематично, библиотекарите са навсякъде
Дон Барлоу в по-свободен текст. Целта на нас, биби са готови веднага да се притекат на помощ. Обнолиотекарите, е да накараме местната общественост
влението от 2006 година е добавило зала за компюда не може да си представи живота без библиотека.
търни игри, стая за гледане на филми, а персоналът
Защото какво е това, от което не бихме могли да се
работи по допълнителното осъвременяване на детлишим? От читателите си, разбира се. А самата бибския отдел. Навсякъде тичат деца, гонят топки, гушлиотека, колкото по-добре функционира, толкова
кат кукли, четат, рисуват, апликират...
по-огромна полза носи, тъй като това е институциКолегата Лукас Килемба от университетската
ята, която формира и възпитава личността, без да
библиотека в Момбаса, Кения, пръв обърна внимаограничава и да налага забрани.
ние върху начина, по който са направени надписите.
Иначе казано, свидетели сме на действието на
Не можете да срещнете неща като „Забранено е внатеорията за счупения прозорец, само че от обратсянето на храна при компютрите” например. Вместо
ната ѝ страна. Когато едно място е красиво, чисто,
това на вратата има табела, на която пише: „Благоудобно, добре уредено и атмосферата е приятелдарим ви, задето ядете храната си извън залата”.
ска, хората ще бъдат много по-малко склонни към
Малък, но важен детайл.
различни прояви на агресия. За целта се налага заВ помещенията за възрастни нещата не са мновинаги да прокудим от съзнанието си мисълта, че
го по-различни. Едно от многото въведения са бибтова няма да стане. Просто трябва да имаме полезни
лиотекарите, които постоянно сноват между хората
идеи, които сме готови да осъществим, и да не се отс електронен четец и записват заеманите материали
казваме, ако резултатите не винаги са такива, какподобно на продавачите в „Уолмарт”. Има и машини
вито сме очаквали. Директорът Барлоу насърчава
за самостоятелно записване на книги (селфчек) на
креативността сред колегите си и хората знаят, че
изхода, има, разбира се, и библиотекари, които заако идеята им проработи, освен с чисто моралното
писват книгите, така че по-възрастните хора, които
удовлетворение ще бъдат възнаградени с бонус към
изпитват неудобство при боравенето с технологизаплащането си или с допълнителен отпуск.
ите, също да се чувстват добре. На всеки петнайсеБиблиотеката в Уестървил наистина е висока
тина метра виси червен телефон, с който читателят
летва и пример за останалите библиотеки и в щата,
при нужда може да повика библиотекар, ако няма
и в цялата страна. Но както отбеляза Лукас от Кетакъв наблизо в момента. Усещането в тази библиния, когато един човек спре и се загледа нагоре, скоотека е невероятно – изключително приятелска обро много хора също спират и вдигат глави. Просто
становка, атмосферата е презаредена с положителтрябва някой да постави началото.
б
ни емоции.
Съобразяват се и с културата на новото инфорКлючови думи: американски библиотеки, обществени
мационно общество. Читателите биват окуражавабиблиотеки, Център за международни библиотечни програми
ни да ползват всякакви мобилни „джаджи”, тук са
„Мортенсън”, Обществена библиотека на Уестървил, САЩ
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„Моето поприще ми отреди да се занимавам
с култура, книжовност и библиотеки”
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Проф. дфн Ани Гергова по повод на юбилея си

Професор Гергова, кои са основните
Професор дфн Ани Гергова е
добродетели и ценности, в които Ви възедин
от най-авторитетните и
питаха Вашите родители, близки, препоерудирани учени у нас и в Европа
даватели, и кои са ценностите, които сте
съхранили и до днес?
в областта на книгознанието,
Това, което ми е внушавано от найисторията на книгата и библиотеранно детство, е, че целите на един живот
кознанието.
не са единствено да намериш мястото си
Била е ръководител на катедв обществото, което означава да откриеш
ра
„Библиотечно-информационни
най-подходящото поприще. Фактически
науки и културна политика” (1993–
понятието поприще би могло да се разтълкува като придобиване на познания и опит
1999) в СУ „Св. Климент Охридски” и
за определена човешка дейност. Тъй като
член на редица научни и специалимоето поприще ми отреди да се занимазирани съвети.
вам с култура, книжовност и библиотеки,
Избирана е за председател на СБИР (дн. ББИА) (2000–
които определено изискват творчески ин2002),
на Международната асоциация по библиология
тереси и дела, убедена съм, че те не могат
(2002–2006), на СНС по литературознание (2003–2005), на
да бъдат осъществени без призвание. Това
означава не само себеотдаване в работата,
СНС по БИН (2005–2010).
не само задълбочаване в мисленето, но и
Автор е на 11 монографии и над 200 статии и студии,
желание създаваното да бъде полезно за
част от които са публикувани в чужбина. Сред книгите ѝ
повече хора – за встъпващите в професияводещо място в науката имат „Книжнината и българите
та, за любознателни и деятелни слоеве на
през Възраждането” (1984), „Книгознанието в България”
обществото, за любопитни и интересуващи
(1987), „Книжнината и българите ХІХ – началото на ХХ век”
се личности от много сфери на дейност.
Интересите, които ми създадоха мо(1991), „Книгознание: Лекции” (1995), „Книжовни пристрасите родители и най-близките, утвърдиха
тия” (2000), „Българска книга: Енциклопедия” (2004), „Книвиждането ми за ценностите на моя живот.
жовно-документално наследство” (2006) и др.
Кога и как решихте какво ще следЗа своите изключителни научни резултати е награжвате или изборът на специалността Ви
давана
с орден „Св. св. Кирил и Методий” ІІ степен (1988),
стана случайно?
Почетен знак със синя лента на СУ, Почетен плакет на МиИзборът на специалността ми не стана случайно. Още от ученическите години
нистерството на културата (2009) и др.
обичах литературата, та и това, което на
младини ми се стори най-близо до моето желание, бе
Москва и издържал със собствени средства много
специалността българска филология в Софийския
български възрожденци. Самата сграда на моето
университет. Една добра възможност да бъде разучилище не беше новопостроена, както тези на мъжширен нейният периметър ми даде специалността
ката и девическата гимназии. Затова връстниците
библиотекознание и библиография, която следвах
ни, учещи в тях, пренебрежително ни подхвърляха,
успоредно с българската филология 6 семестъра.
че учим в „гълъбарника”. Давам си сметка сега, че
Тази втора моя специалност се оказа твърде важна
именно тази ирония стана причина и преподаватеза бъдещото ми развитие и затова и до ден днешен с
лите, и учениците да бъдем много амбициозни. И на
признателност се връщам към спомените си за всичподмятанията на нашите съперници в изпълненияки мои преподаватели, учители и закрилници.
та на монтажите и пиеските казвахме, че „гълъбите”
Имате ли учители от училището, за които си
в „гълъбарника” работят с ентусиазъм.
спомняте с най-дълбоко чувство?
Не бих ранжирала по стойност и по предпочиЗавършила съм Трето смесено училище „Никотания моите преподаватели, но общото в тях беше
ла Й. Вапцаров” в родния ми град Русе, което беше
волята да ни научат на ред и труд. Учителките ни
нова гимназия за града. Тя ползваше двете сгради
по литература се сменяха всяка учебна година, но
до халите, строени със средствата на възрожденот това придобихме усет за различни гледни точки.
ския дарител Ангел Хаджиоглу, живял навремето в
През 2005 г. аз получих писмо от моята последна

учителка по литература, в което ми бе пратила някои статии и фейлетони, изрязани от пресата, за да
ми покаже, че все още продължава да чете и да се
интересува от печатното слово.
Професор Гергова, кои са личностите, които
изиграха решаваща роля в живота Ви и за които
си спомняте с благодарност?
Преди да отговори на въпроса ми, проф. Гергова
сподели, че в деня на интервюто – 8.06.2012 г. – отбелязва едно важно лично събитие в живота си – навършването на 50 години от деня, в който е създала
семейство със своята студентска любов, и продължи:
И тъй като съпругът ми от пет години и половина не е между живите, мисловно се връщам към
неговата личност, към общите ни преживявания и
стремежите на двама ни и по отношение на двете ни
дъщери. С дълбока благодарност за този дар от живота днес си давам сметка, че съградихме семейство,
което беше полезно за всеки от нас.
Не мога да пренебрегна и моята дъщерна признателност към родителите ми, към тяхната родителска подкрепа, любов и грижовност, които са ме задължавали и окриляли. Разбира се, има и личности,
които със своя авторитет и постоянно контактуване
са играли определена роля в човешкото и моралното ми формиране. Няма да изненадам всички, които
ме познават, че като най-полезни оценявам не само
непосредствените ми занимания с проф. Боров, но
и всичко онова, което той сподели най-искрено по
отношение на вижданията си за българската книга,
за българското общество и за лъкатушно движещия
се свят.
Как попаднахте в библиотечната професия?
Винаги съм се шегувала и както днес мисля
– професионалната ми реализация е един своеобразен „слалом”. По мое време завършилите висше
образование получаваха разпределение за работа и
тогава бях изпратена в родния си град като учителка по български език и литература в руската гимназия, в която останах 3 години. През 1964 г. семейството ми се установи в София, защото съпругът ми
спечели конкурс в Института по хидрология и метеорология. През октомври 1964 г. постъпих като библиотекар в Българската търговска палата, в която
работих 3 години до момента, в който Катедрата по
библиотекознание и библиография при Софийския
университет обяви конкурс за аспирантура по книгознание. На конкурса се явиха 7 кандидати. Научен
ръководител ми стана проф. Т. Боров, а доктората си
защитих през 1972 г.
Вие сте от школата на проф. Тодор Боров.
Какво научихте и запомнихте от него?
Неизброимо много неща съм научила от него и
не бих казала, че в студентските години той имаше
склонност да показва предпочитания към определени студенти, но лекциите му пълнеха винаги аудиторията, а той винаги намираше най-подходящия
начин да ангажира вниманието на тези, пред които
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се изправяше да говори. Едва когато вече ми беше
научен ръководител, разбрах колко е взискателен.
Искаше в срок, предварително определен, да му се
представят текстовете, които внимателно изчиташе
и оставяше белези със зелено мастило. Безпощаден
беше по отношение на изказа. В полето винаги слагаше „?” и „!”. В разговора обаче ни припомняше как
проф. Александър Балабанов му е редактирал текстовете. Спомняше си, че понякога половината от
съдържанието е било задрасквано. Като мой учител
ме съветваше в текста да няма празнословия и цитираше съвета на своя учител, според който „краткото статийно или есеистично изложение задължително трябва да има грабващо въведение и мъдро
заключение, а по средата може и слама”.
Една от най-огорчаващите му забележки към
мене беше, когато, четейки мой текст, каза: „Ако
аз пишех по този въпрос, друго щеше да е изложението”. Даже си спомням, че последния месец преди
окончателното завършване на дисертацията ми той
предложи да сменим темата ми „Книгоиздаването
на художествена литература от Освобождението до
Балканската война”. За първи път аз категорично
отказах. Като ме видя да излизам зачервена от кабинета му, г-жа Борова, която беше много мило същество, ме утеши и ми предложи да говори с него.
Защитих пред Научния съвет на Философско-историческия факултет на Софийския университет през
декември 1972 г. Два часа чакахме да се събере кворумът. Неочаквано силна подкрепа получих от Николай Генчев, когото не познавах. Но след защитата
на дисертацията нашите връзки с проф. Боров се
задълбочиха и разшириха. Имаше случаи, когато ми
се обаждаше по телефона, за да поговорим по някои
текущи въпроси. Дните, в които винаги го посещавахме, бяха 31 декември – неговия рожден ден, и 24
май, на които той неизменно ни очакваше.
Никога не хвалеше. За първи път ме похвали
десет години след защитата на дисертацията ми,
когато подготвих сборника по случай 80-ата му годишнина.
През 1991 г., когато беше настъпила Лукановата зима, се родиха моите внуци близнаци, а той
беше заминал в Париж при сина си Цветан Тодоров.
И изведнъж получих колет с хранителни продукти.
След месец получих втори. Благодарих му, а после
разбрах, че е пращал колети и на други колеги. Явно
е бил с мисъл за нас и проявяваше своята човечност.
Професор Гергова, Вие сте водещ изследовател на проблемите на българското книгоиздаване и нашето книжовно-документално наследство. Кои са любимите Ви теми и проблеми?
Такава е проблематиката, че не можеше да има
тясна специализация, особено във времето, когато
аз започнах да работя. Преценявам, че преподавателската робота по дисциплината „Книгознание и
история на книгата” не бива да търси ограничителни рамки. Нейното предназначение е да разширява
полезрението на студентската общност на равнище
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бакалавър. По-различна е ситуацията с магистърските програми, тъй като те надграждат професионален
опит и знания в лица с разнородно образование. По
проблемите на книжовно-документалното наследство могат да се поставят два акцента. Първият е
да им се преподават знания, свързани с културата,
книжнината и библиотеките през различни цивилизационни епохи, и вторият акцент е да се информират по всички въпроси, засягащи опазването и достъпа до старата книжовност. В интерес на тази обща
книжовна култура заедно с един твърде голям екип
успяхме да изработим и енциклопедия „Българска
книга”. Сега, като се връщам назад, виждам колко
уместно са включени редица теми, които дават идеи
и за бъдещи изследвания.
Коя от Вашите книги цените най-много? Над
какво работите сега? Питам Ви, защото знам, че
Вие винаги творите нещо и никога не сте без сериозно занимание.
Не мога да кажа, че определена моя книга ценя
повече от друга, но мога да потвърдя, че с голямо увлечение работих над книгата си „Книжовни пристрастия”, защото очерците в нея показват колко голяма и невинаги оценявана е ролята на редица личности, сътворявали книжнина и работили за книжовността на българите. Може би затова в последно
време се занимавам с личностното присъствие в
историята на възрожденската книжовност. Идеята
ми е, ако мога, да я продължа и със следосвобожденската епоха. А попътно пиша за всички колеги,
които навършват кръгли годишнини, и участвам в
юбилейни сборници и чествания.
Как работите, каква научна и творческа методика прилагате?
Бих казала, че методиката, която прилагам,
е традиционна, защото отделям продължително
време за набиране на богат емпиричен материал. В
много случаи от него се раждат идеи за редица сравнения. И едва когато преценя, че имам необходимия
минимум от данни и факти, определям структурата
на изложението. Изглежда съм възпитала у себе си
висока взискателност към всеки етап от писането,
защото наблюдавам, че някои неща пиша и преработвам по няколко пъти.
Кое е това, което Ви води и Ви дава сили да
продължавате все напред?
Вероятно волята да запазя тонус, за да бъда полезна на тези, които желаят да ползват моя опит и
знания. Обещала съм си никога да не отказвам предложени срещи с колеги, възпитаници, професионални групи, читалища. Докато съм на крака, ще остана
вярна на това си обещание.
Бяхте дългогодишен ръководител на Катедрата по БИН в Софийския университет. Какво тя
даде на Вас и какво Вие дадохте на нея? Какви
бяха заръките Ви към следващото поколение?
Постъпих в университета на щатна работа в
момента, в който се налагаше утвърждаването на
специалността. Подкрепа на идеята тя да стане са-

Юбилеи

мостоятелна специалност получих от тогавашния
ректор проф. Николай Генчев. Това не стана лесно
и изведнъж. През 1991 г. той ме предупреди, че възможностите на университета не позволяват да се
пристъпи към такова обособяване, но на 24.05.1992
г. на едно честване в Университетската библиотека
ми каза: „Връщам се от САЩ. Там във всички университети тази специалност съществува”. И от 1993 г.
имахме редовен прием.
След обособяването на специалността трябваше да се консолидират всички правилници и учебни програми, да се стабилизира преподавателският
състав. И с общи усилия за 8-те години под мое ръководство бяха положени основите. Катедрата ми даде
увереност, че със задружни усилия и разбирателство
може да се постигнат сериозни резултати. Заръките
ми бяха да бъдат в крак с новостите и да не забравят
традициите. Този баланс може да гарантира съхраняването на трайните академични ценности.
Участвахте активно в работата на ББИА. Бяхте неин председател (2000–2002). Как оценявате
ролята и усилията на асоциацията за развитието
на българските библиотеки днес?
Високо оценявам успеха при утвърждаването на
Закона за обществените библиотеки, работата по проекта „Глобални библиотеки”, както и усъвършенстването на законодателството и нормативната база.
В близко време Ви предстои респектиращ
юбилей. Каква е равносметката Ви във Вашата
юбилейна година?
Надявам се, че все още не е настъпило времето
за финални равносметки. Моето убеждение е, че е
по-добре те да не се правят от лицето, а от хората, с
б
които човек е работил.
Интервюто взе:
Мария Младенова / mladenovamaria@abv.bg
УниБИТ

Ключови думи: Ани Гергова, библиотеки, библиотечна
професия, биографии, книгознание, Тодор Боров, юбилеи
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„Библиотеките сега –
вдъхновяващи… изненадващи…
създаващи възможности!”
78 конгрес на ИФЛА, Хелзинки, 11–17 август 2012 г.
„Библиотеките сега – вдъхновяващи… изненадващи… създаващи възможности!” – това бе темата
на 78-ия конгрес на ИФЛА, който се проведе от 11 до
17 август в Хелзинки. Тя е в синхрон с девиза на президентката на ИФЛА Ингрид Перънт: „Библиотеките – сила за промяна”. Според нея „… библиотеките,
както никога досега, са в позицията да играят важна
роля в подпомагането на гражданите в едно общество, което е по-отговорно към своите потребности
и желания. За да реализират своя потенциал, библиотеките трябва да осигуряват широк диапазон
иновативни услуги” (1). Промените в обществото
на знанието изискват осъвременяване и разширяване на библиотечните услуги, които трябва да са
адекватни на тези промени. Съвременните библиотеки трябва да изпълняват много роли. Те трябва да
посрещат увеличаващото се многообразие от читателски потребности и да запазят своите функции на
хранители на знанието и културата. Това бяха ключовите проблеми, обект на дискусиите на световния
форум.
В церемонията за откриването на конгреса
прозвучаха посланията на министъра на образованието и културата към участниците. Ясно бе откроена значимата роля, която е отредена на библиотеките в културните и образователни процеси във
Финландия; постиженията, които имат в резултат
на изпълнението на националната стратегия за раз-

витие на библиотеките в обществото на знанието, и
перспективите за развитието им. Академична лекция изнесе проф. Хелена Ранта – дентален съдебен
лекар, участвала в разследването на множество военни конфликти по света. Темата на нейната лекция
бе защитата на културното наследство като начин
за защита на хуманността. Впечатляващи бяха разсъжденията ѝ за конфликтите в Косово и Ирак, тяхната разрушителна роля за културното наследство
и отнетите хиляди човешки животи. Същевременно
опазването на културното наследство и съхраняването му за бъдещите поколения е дълг и отговорност на всички, като ролята на библиотечните специалисти се откроява като много важна.
Програмата на конгреса бе внушителна – 218
тематични сесии, в които участваха повече от 4000
представители от над 100 държави. Сесиите се проведоха в пет основни направления:

Отворен достъп
и дигитални ресурси

Сред обсъжданите проблеми бяха за „Гугъл генерацията”, която определено се нуждае от библиотеките и новата им роля чрез по-доброто представяне и популяризиране на справочните и информационни услуги в дигиталния век.
Една от най интересните сесии бе на Комитета
за свободен достъп до информация и свобода на изразяване. Проф. Сива Ваидхинятан – един от най-видните изследователи на проблемите на авторското
право и свободата на достъп до информация, автор
на книгата „Гугълизацията на всичко – защо трябва
да се тревожим” (2011), изнесе презентация на тема
„Интернет е мъртъв!”.
Други разисквани теми бяха за новия медиен
контрол в Европа и доколко въобще са допустими
контролът и регулацията; не означава ли това край
на свободата на публикуване и ползване на информация в глобалната мрежа? Как в тези нови условия
трябва да се разглежда Етичният кодекс на ИФЛА за
библиотекари и информационни специалисти; какви са новите етични норми за библиотечната общност в епохата на глобализация.
Проблемът за дигиталните ресурси бе обект на
една от сесиите, посветена на дигиталните вестници, тяхното използване в изследванията на местната история и генеалогията.
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Ваня Грашкина / grashkina@abv.bg
НАЦИД
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Политики, стратегии
и застъпничество
Една от сесиите бе посветена на изследователски проекти и добри практики, свързани с използването на библиотечната статистика за целите на застъпничеството. Представен бе изследователският
проект на специалисти от Холандия, който си поставя за цел измерването на социалната значимост на
обществените библиотеки. Извършване на стратегически промени чрез използване на статистиката
за виртуалното ползване на библиотечните услуги
бе представено от специалисти от университета в
Щутгарт. Един нов модел на вземане на решения в
академичните библиотеки, ориентиран към потребителските нужди, бе представен от колектив изследователи от
OCLC и университети в САЩ.
Какви политики за развитие
на специалните
колекции се прилагат в дигиталната епоха и как
електронните
книги променят
характера им, бе
тема на дискусия
в една от най-интересните сесии.
В този контекст
бе разгледано и интегрирането на ресурсите в областта на изкуствата и двупосочните резултати от
това: положителни и отрицателни.
Прилагането на cloud computing технологията в
библиотеките и нейното въздействие върху личната неприкосновеност, сигурността, собствеността и
дълготрайното съхраняване на данните бе обект на
специално обсъждане.
Потенциалът на обществените библиотеки
за управление на знанието бе разгледан в различни аспекти. Проф. Клаудия Лукс, експрезидент на
ИФЛА и директор на Градската библиотека на Берлин, доказа в своята презентация, че управлението
на знанието вече е факт в обществените библиотеки. Представен бе и един експеримент на Градската
библиотека във Вашингтон за управление на знанието в обществена библиотека, ориентирано към
тийнейджъри.

Консултиране и услуги,
улесняващи ползвателите

Водеща тема в това направление бе информационната грамотност, която на съвременния етап
трябва да отговори на потребностите на електронното образование и обучение. Споделен бе опитът

на Университета „Конкордия”
в Монреал, Канада, в провеждането на онлайн курсове за
информационна
грамотност за
студенти в бакалавърските
програми. Представен бе проектът на Университета в Окланд,
Нова Зеландия,
за създаване на
интерактивна
виртуална среда за обучение при
прилагане на ориентиран към обучението подход. Прилагането на еобучението в образованието по информационен мениджмънт, както
и в обучението на студенти по други специалности също бе дискутирано. Отделна сесия бе посветена
на парламентарните библиотеки
като подпомагащи развитието на
демокрацията и услугите, които те
предоставят на своите потребители.

Технологии
и средства

Множество интересни теми и проблеми бяха
обект на сесиите в това направление, като например
за пропастта между ползвателите и каталогизацията; новите начини за представяне на електронните
каталози в дигиталната библиотека, бъдещото развитие на библиографския формат UNIMARC. Сред актуалните теми бяха и новите стратегии за съхраняването на библиотечните материали, изграждането
на депозиториуми и хранилищата и достъпът до тях.
Споделен бе новият опит на Британската библиотека
и преминаването към дигитални хранилища. Обект
на обсъждане бяха и иновациите в кооперираното
използване на ресурси, включително електронните,
и новостите в електронната доставка на документи.

Идеи, иновации,
предвиждане на новостите

Самостоятелна сесия бе посветена на водещите
практики и перспективи на развитие на здравната
информация и услуги. Специално внимание бе отделено на библиотеките за деца и младежи, техните
политики и услуги.

Обсъдени бяха нови подходи в маркетинга и
мениджмънта на академичните и научни библиотеки.
Сред актуалните теми бе и дейността на библиотеките в полза на грамотността, ролята им за
осъществяване на връзка между поколенията и за
създаване на повече възможности за общността.
Оценяването на дейността на библиотеката и
използването на резултатите от оценката за направляване на промените бе разгледано като подход, който трябва да намери място в повече библиотеки.
Специална сесия бе посветена на дизайна на
бъдещата библиотека, или как библиотекарите и
архитектите си представят библиотеката на бъдещето. Домакините информираха за трите най-нови
проекта за библиотечни сгради в Хелзинки: централна сграда на Градската библиотека; новата централна сграда на библиотеката на Университета,
чието откриване предстоеше през септември, и реконструкцията на сградата на Националната библиотека, която е паметник на културата, но се нуждае
от модернизация с оглед на съвременните потребности.
Наред с тематичните сесии се проведоха заседания на секциите на ИФЛА, които дискутираха
своята дейност и начертаха задачите за следващия
период до края на мандата си.
В сесията на секцията „Мениджмънт на библиотечните асоциации” се обсъдиха стратегиите за развитие на асоциациите и привличането
на младите професионалисти към дейността им.
Споделен бе интересният опит на CILIP – Великобритания. В условията на тежка финансова и икономическа криза асоциацията предприема целеви
действия за защита на библиотеките, като изготвя
политически манифест към правителството преди изборите, в който са формулирани 6 послания
за библиотеките. Специална политика се провежда за приобщаване на младите професионалисти и
насърчаване на участието им в дейността на организацията. Извоювани са целеви средства от правителството, с които се финансира участието на
млади професионалисти в конференции, срещи и
други професионални форуми. Канадската библиотечна асоциация е предприела създаването на свои
секции във всеки университет, обучаващ бъдещи
библиотекари. Библиотечната асоциация в Латвия
създава секция за младите, която е изключително
активна в социалните мрежи и организира множество инициативи за своите колеги. С интерес бяха
приети споделените инициативи на ББИА по време на дискусията – учредяването на награда „Млад
библиотекар на годината” и ежегодното обявяване
на подкрепа за двама млади библиотекари, които
да специализират в чужбина.
Програмата включваше още и постер сесия с
над 190 постера; изложба, в която се представиха
над 200 фирми – доставчици на технологии, библио-
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течни материали, оборудване и обзавеждане; издателства и др. Силно впечатляваше дизайнът на библиотечните мебели, които се предлагат от местни фирми
и са изцяло съобразени с промените в
ползването на библиотечни материали
– от класическите стол и маса за четене към удобните шумоизолиращи кресла, снабдени със слушалки и подвижни
плотове, еднакво удобни като за четене,
така и за работа с лаптоп, за слушане на
музика и гледане на филми.
Организацията на форума бе перфектна. За целта са били привлечени
около 1000 библиотекари – доброволци
от цялата страна. Всички те бяха дружеБългарските участници с Маргарита Видиновска
любни, сърдечни, говорещи различни
пред конгресния център
езици и готови да помогнат и да съдействат на всекиго. Една от тях бе Маргарита
Снежана Янева с бъдещия президент
Видиновска, която над 20 години живее
на ИФЛА Синика Сипила
и работи във Финландия и понастоящем
е ръководител на филиалната библиотека в Лансимаки, община Вантаа. Тя ни
оказа голямо съдействие при организацията на нашето посещение.
Всеки ден пред конгресния център
бяха експонирани библиобуси, принадлежащи към различни териториални
системи за библиотечно обслужване на
страната. През целия период на конгреса
имаше организирани посещения на различни видове библиотеки в Хелзинки и
страната. Това бе прекрасна възможност
за запознаване с една от най-добре функциониращите и развиващите се национални библиотечни мрежи.
Нова идея на този конгрес бе организираният
възможност да проведем множество полезни срещи
„Булевард на библиотеките” – своеобразно предстаи разговори за двустранно сътрудничество с други
вяне на интересни библиотечни проекти чрез посасоциации, както и да обсъдим съвместни проекти
тери.
и инициативи.
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Българското
участие

ББИА бе представена от своя председател –
Снежана Янева, и членовете на секции Емилия Милкова, Милена Миланова и Ваня Грашкина. Участието
ни стана възможно благодарение на подкрепата на
Фондация „Америка за България”. Част от българската група бе и журналистът Райко Байчев. С неоценимата помощ на г-жа Маргарита Видиновска той
успя да посети библиотеки в Хелзинки и близките
градове, да разговаря с библиотекари и читатели, да
вземе интервю от г-жа Синика Сипила, избрания бъдещ президент на ИФЛА. Своите впечатления отрази
в публикация във вестник „Стандарт”, която е достъпна онлайн на адрес: http://paper.standartnews.
com/bg/article.php?d=2012-08-25&article=421646.
По време на краткото ни пребиваване имахме

На поредния конгрес на ИФЛА библиотечната
общност демонстрира своята обединеност около
идеите за развитие, стремеж към постигане на високи професионални стандарти, за развитие на иновативни политики и услуги, отговарящи на съвременните информационни потребности на обществото.
Чувството, че принадлежиш към тази професионална общност, че имаш нейната подкрепа и разбиране,
че си част от тези, които чертаят бъдещите тенденции и извършват промените, е неповторимо.
Програмата на форума и текстовете на докладите и презентациите могат да се ползват от
сайта на конгреса: http://conference.ifla.org/ifla78/
programme-and-proceedings.
б
Ключови думи: ББИА, библиотечни асоциации, ИФЛА

[1] Parent, Ingrid. Welcome from the IFLA Congress 2012. –
In: Congress programme, Helsinki, 2012, pp. 6–7.
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Развитие на услуги
за ново поколение потребители
Барбро Вигел-Ринянен
Министерство на образованието и културата
Хелзинки, Финландия

78 конгрес на ИФЛА, Хелзинки,
11–17 август 2012 г.
В търсене на вдъхновяващи
перспективи за национална
информационна
и библиотечна политика
Финландската система на обществените
библиотеки е обширна: 836 библиотеки и 153
мобилни библиотеки обслужват население от
5 300 000 души. Годишно на човек се падат по 18
заети материала. През 2011 г. посещенията в
библиотеките са 53 милиона, а посещенията на
библиотечни уебсайтове – 57 милиона.
Правото на хората на достъп до качествени услуги, независимо от местожителството и
финансовото им състояние, е осигурено със законодателство и национални стратегии. Политиките за обществените библиотеки се споменават в правителствените платформи, включени
са в разнообразни национални програми и са добра основа за създаване на наредби и държавно
финансиране.
„Финландската библиотечна политика до
2015 г.” е документ, който утвърждава услугите на обществените библиотеки като основни
услуги наред с общото образование. Целта е да
се осигури достъп до знания и културни ресурси в
мрежовото информационно и гражданско общество.
Ключовите думи във финландската библиотечна политика и в Конституцията са „равни права”.
Първият Закон за библиотеките влиза в сила през
1929 г. Подчертано е правото на гражданите за достъп до качествени услуги, независимо от местожителството и финансовото им положение, както и че
библиотечните услуги са безплатни. Последвалите
поправки в закона отразяват по-нататъшните обществени промени и новите парадигми.

Законът за библиотеките от
1961 г. отразява развитието на
Финландия като държава, обезпечаваща социално всички свои
граждани. Определени са държавни субсидии за строеж на нови
библиотечни сгради и за създаване на мобилни библиотеки. Основана е мрежа от библиотеки в цялата страна.
Когато настоящият библиотечен закон влиза
в сила през 1999 г., вече се говори за общество на
знанието. Обществените библиотеки развиват виртуални услуги от 1995 г., като получават сериозна
подкрепа на Министерството на образованието и
културата. Новият закон свързва тясно обществените библиотеки с обществото на знанието:
„Целта на обществената библиотека е да предостави равни възможности на гражданите за личностно усъвършенстване, за литературни и културни занимания, за непрестанно добиване на знания,
лични и граждански умения, за интернационализация и обучение през целия живот.
Библиотечните дейности целят да подпомагат
развитието на виртуални и интерактивни мрежови
услуги, изпълнени с образователно и културно съдържание”.
Веднага след приемането на закона Министерството на образованието и културата назначава
Комисия за библиотечна политика, която да идентифицира предизвикателствата пред обществените
библиотеки в условията на гражданското информационно общество и да предложи конкретни решения. През 2001 г. е публикувана „Програма за библиотечна политика”, в която се казва, че определените
с новия закон дейности на обществените библиотеки трябва да бъдат съответно обезпечени със средства. Необходимо е да се вземат мерки за увеличаване на библиотечното финансиране, осигуряване на
персонал и технологичен капацитет. Дадени са препоръки за комплектуване на материали, брой персонал и интернет терминали на глава от населението,
определящи ниво на услуги, което е постижимо за
всички общини.
Библиотечните и информационните услуги са
задължителни за общината, наред с общото образование, здравните услуги и спасителните операции
при бедствия и аварии. Услугите се оценяват ежегодно от държавните областни администрации в
шестте провинции на Финландия.
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Общините поддържат обществените библиотеки, но държавната
субсидия покрива 35% от всички
разходи. В допълнение на тази субсидия значителни държавни средства се разпределят ежегодно за
местни и регионални проекти, за
създаване на съдържание и ориентирани към потребителя интернет
услуги, за обучения и обновяване
на системи и услуги. Държавните
областни администрации във всяка провинция разпределят средства за строеж или обновяване на
библиотечни сгради, покупка на
мобилни библиотеки, както и средства за подобряване на услугите.
Публикуваната през 2003 г.
„Библиотечна стратегия 2010 – Политика за достъп до знания и култура” е една от първите европейски библиотечни
стратегии за развитие. Тя определя отговорностите
на местните власти и на държавата. Общините отговарят за услугите в съответствие със Закона за библиотеките – набиране на подходящо обучен персонал, осигуряване на приятни и функционални сгради
и подновяване на материалите и оборудването. Държавата е отговорна за съответно законодателство
и наредби, за държавно финансиране и достатъчно
средства за развиване и подобряване на услугите.
Подчертава се важността на квалифицирания персонал и специфичната роля на библиотеките в обществото на знанието:
„Първата предпоставка за осигуряване на информация за всички е наличието на квалифициран
персонал; втората е снабдяване на всички видове
библиотеки с модерна, стандартизирана технологична инфраструктура. След това се набляга на развиването на уебуслуги в съответствие с информационните нужди на гражданите”.
В стратегията се подчертава необходимостта
от централно разработени и държавно финансирани уебуслуги, за да се изравнят регионалните различия в уменията и ресурсите. Централната библиотека за обществени библиотеки в Градската библиотека на Хелзинки поддържа libraries.fi, портала на
финландските обществени библиотеки. Той съдържа информация за всички библиотеки, статистическа база данни, услугата „Попитай библиотекаря” и
сайтове за деца и младежи. Допълнителни услуги се
закупуват от Националната библиотека. FinElib, националната електронна библиотека, предоставя на
обществените библиотеки материали в електронен
формат с уредени лицензи за ползване.
„Програмата за развитие на библиотеките от
2006 г.” е в отговор на националната програма за
развитие на регионите. Финландия е седмата по големина европейска държава, а населението ѝ е само
5 300 000 души. Около 70% от площта ѝ са заети с

Професионални форуми

гори и необработваеми райони, има около 188 000
езера. Макар повечето финландци да живеят в градовете, лятната къща, за предпочитане със сауна до
езерото, е задължителна.
В селските райони има големи промени – помалките ферми вече не са доходни и фермерите
трябва да търсят алтернативни препитания като
органично земеделие или селски туризъм. От друга
страна, градските жители искат да избягат от хаоса
на градския живот и прекарват повече време в летните си къщи. Технологиите правят възможно да
се работи и учи от разстояние – това е свързано и с
околната среда.
Развиващите се индустрии в провинциалните
райони, разнообразяването на селското стопанство
и туризма и новият начин на живот изискват висококачествени библиотечни и информационни услуги и в тези места. Работата и обучението от разстояние са част от бъдещето. Местните библиотекари
трябва да са специалисти в сферата си – потребителите очакват професионални услуги навсякъде.
Всички финландски библиотечни политики
са посочвани в правителствените платформи (след
парламентарните избори на всеки 4 години политическите партии започват да преговарят за обща
платформа).
Наличните политики за библиотеките правят
видими библиотечните услуги в различни национални програми и осигуряват основа за създаване
на наредби и държавно финансиране. Националните политики подкрепят равенството на регионите
и местната библиотечна администрация. Всички
политики и програми на Министерството на образованието и културата се изготвят в диалог с всички
заинтересовани в тази сфера.
Финландските обществени библиотеки са активно използвани, с широка мрежа от услуги. Държавните средства за строеж на нови библиотеки са вложени
в красиви и функционални сгради. Има 836 библиоте-

ки и 153 мобилни библиотеки. На човек годишно се
падат средно 18 заети материала. През 2011 г. са регистрирани 53 милиона посещения в библиотеки и 57
милиона посещения на библиотечни уебсайтове.
„Финландската библиотечна политика до 2015 г.”
отразява съвременните тенденции и необходимостта да се отговори на очакванията за нови услуги.
Начинът, по който хората търсят информация, учат,
четат и пишат, се е променил и ще продължава да се
променя, а с това и начинът, по който хората използват библиотеките.
При подготовката на Политиката са представени визии за библиотечния пейзаж до 2035 г. Библиотечните специалисти подчертават важността на
приятните библиотечни сгради, компетентността
на персонала и индивидуалното обслужване (на
място и в мрежата) и за в бъдеще, въпреки дълбоките промени вследствие на глобализацията и новите
технологии.
В Политиката, публикувана през 2009 г., се казва, че библиотеките осъществяват на практика правото на култура, гарантирано от Конституцията:
„… осигуряване на равна възможност за всички да получават други образователни услуги според
възможностите и специалните си потребности, както и възможност да се развиват независимо от икономическите затруднения” (Конституция на Финландия 1999/731).
Новият начин на живот и мислене влияят на
развитието на услугите. „Тъй като интернет и дигиталните услуги са масово разпространени, библиотеките са в ситуация, в която за първи път трябва да
се конкурират с други. Освен това те се конкурират
за времето на хората. За да успеят, библиотеките
трябва да добавят стойност на своите услуги, която
другите не могат да предложат.”
Мисията на Гугъл – „да организира световната
информация и да я направи универсално достъпна и
полезна” – може да изглежда застрашителна за библиотекарите, но библиотеките служат на хората тук
и сега, в този етап на живота, в диалог с потребителя, директно или онлайн.
Бъдещият успех трябва да се заслужи. Потребителите са наясно от какви библиотечни услуги се
нуждаят. Те решават дали да използват виртуални
библиотечни услуги, или да отидат на място, или да
предпочетат услугите на други доставчици.
„Силата на библиотеките е да бъдат модерни и
да предлагат широк набор от услуги.”
Уютните сгради и дългото работно време предоставят място за срещи, насърчаващо общността,
активността и изграждането на мултикултурно възприемане на света.
Библиотеките се стремят с всички средства да
осъществят равния достъп до знания чрез преодоляване на дигиталното разделение на хората.
„В следващите няколко години обществената
мисия на библиотеките като централна част от развитието на информирано гражданско общество (…)
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ще бъде идентифицирана и въплътена в решения.
На практика библиотеките ще вградят в образованието умения за управление на знанието и медийна
грамотност.”
Законът за библиотеките поставя строги изисквания за квалификацията: 70% от персонала трябва да имат квалификационна степен по специалността, а минимум 45% трябва да са с висше образование. Всички директори трябва да имат висше
образование.
Националните „Препоръки за качество в обществените библиотеки” представят описания за
качество в администрацията, услугите и дейностите, като разглеждат цялостната структура и резултатите. Под „качество” в Препоръките се разбира
отлични услуги, уместност, фокус върху потребителя, способност за промяна и икономическа ефективност. Насоките за управление на качеството представят процедури, процеси и системи, които библиотеките трябва да използват.
„Отговорът на библиотеките към предизвикателствата на бъдещето е фокусиране върху професионализма и качеството.”
• www.minedu.fi – триезичен портал на Министерството на образованието и културата.
Законодателство и стратегии, държавно финансиране.
• www.libraries.fi – обществени библиотеки,
статистически данни, множество услуги.
б
Превод от английски: Мая Петрова

Ключови думи: библиотечни политики,
обществени библиотеки, Финландия
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Отзиви. Рецензии

„Това не е краят на книгите” –
или за съвършенството на откритието книга

ББИА онлайн, брой 5 / 2012

Светлана Минева / sv_mineva@abv.bg
докторант, СУ „Св. Климент Охридски“
Факултет по журналистика и масова комуникация

„Това не е краят на книгите” (1) не е научен труд
на интелектуалци за предимствата на традиционните хартиени книги, макар и да засяга темата за е-книгите. Това е един наистина човешки разговор за книгите, библиофилите, пишещите и четенето, който
обаче четем с молив в ръка. Иска ни се да подчертаем
толкова много, да запомним колкото се може повече, да се върнем да препрочетем или просто да се насладим на остроумни фрази. Макар да знаем доста от
споменатите факти, припомнянето им в представения контекст от двамата автори ни дава нов поглед.
Това е история на книгата в 380 страници от гледна
точка на най-интересните литературни, исторически
и културологични факти, преплетени забавно, остроумно и леко иронично на места от тримата събеседници – Умберто Еко, Жан-Клод Кариер и водещия
разговора Жан-Филип дьо Тонак. В рецензията на
„Гардиън” се споменава, че Еко и Кариер са насърчавани от Тонак да се „похвалят” с необятните си познания и широка обща култура, но това „хвалене” и
невероятно находчивите междутекстови препратки
ще удивят всеки почитател на книгите и четенето. И
той ще чете все по-бавно, за да не наближава краят
на книгата.
Изображението на корицата на българското издание асоциира с Тери Пратчет и идеята за вечността. Встрани на наборното поле има стопкадри, имитиращи флипкнига при бързо разлистване, които
пресъздават еволюцията на книгата през вековете от
черните камъни от Ика до съвременната печатна и
е-книга. Освен въвеждащи думи на авторите българският превод на „Това не е краят на книгите” е придружен от пространен предговор от доц. д-р Милена
Цветкова. Нужно е да отбележим и стотиците бележки под линия, пълната библиография на книгите на
всеки от тримата събеседници, в т.ч. и на български
език. Не на последно място, обръщам внимание на
азбучния показалец от около 1500 имена и понятия,
засегнати в разговора.
Началото е повече от актуално в момента, тъй
като се отнася до технологичната революция на книгата – дали интернет ще я унищожи, ролята на е-четците и е-книгите. Въпреки че Еко и Кариер са видни
познавачи на книгата, библиофили и колекционери,
те не отричат полезността на новия ѝ „формат” и че в
него има бъдеще. Тук темата за паметта, която е многократно интерпретирана по време на цялата беседа, е
разгледана от технологична гледна точка – устройства и средства за запаметяване, нетрайността на трай-

ните носители, доколко сме грижовни към това, което създаваме, и доколко то се превръща в част (памет) от културата. С прискърбие Еко констатира, че
не успява да намери първата версия на „Махалото
на Фуко”, съхранена на дискета от средата на 80-те
години, докато в машинопис щеше да е запазена.
Множеството примери извикват носталгия и убеденост в непреходността на традиционната хартия и
мастило. Съвременните носители на информация излизат бързо от употреба и ако не пазим съответните
устройства за разчитане, те могат да останат „неми”.
„Шантажът” на ХХ в., обобщава Кариер, е, че всяка
нова техника – радио, кино, телевизия, цифрова графика, комикс – „бърза с всичка сила да демонстрира
как ще наруши дотогавашните правила и изисквания на всички предишни изобретения (...). Иска да се
наложи, да е над всичко (...) Да помете всичко преди
себе си и безмилостно превръща в неграмотници (...)
които се осмеляват да я отрекат” (с. 58).
Любопитно е как изразяват привързаността си
към книгите двамата ерудити с отговорите на въпроса какви културни ценности биха взели със себе
си, ако над света е надвиснала заплаха от катастрофа.
Умберто Еко, освен че ще „изтръгне” твърдия диск
на компютъра си с 250 GB информация и написаното
от него през последните 30 години, ще спаси някои
от инкунабулите си, сред които „Поклонение в светите земи” (1490) от Бернхард фон Брайденбах. Кариер пък ще вземе ръкописи на Алфред Жари и Андре Брьотон (основател на френския сюрреализъм)
и книга на Луис Карол, в която има пъхнато писмо от
него.
Втора глава, шеговито и метафорично озаглавена „На кокошките им трябваше цял век, за да се
научат да не пресичат улицата”, продължава разговора относно динамиката и способността на човек да
се приспособява към новите технологии, да усвоява
бързо знания и да се „задържи на гребена на вълната” в познанията си в дадена научна област. Важен
извод е, че въпреки техническите нововъведения
като културен продукт книгата (наред с колелото,
очилата, длетото, лъжицата, азбуката) остава непроменена и поради съвършенството си не може да
бъде „изобретена” отново. А надеждността на новите
формати все още е недостатъчна, за да я „дисквалифицира”. Колкото до динамиката на днешните печатарски процеси, едва ли има с какво да се похвалим
като постижение, имайки предвид дори само два от
споменатите примери: 1) изданието на „Клетниците” (1862) от В. Юго излиза на португалски език само
два месеца след френската си премиера; 2) през XVI
в. английският лекар и физик Робърт Флъд успява да
издаде за една година няколко свои научни трактата,

всеки с обем 600 страници и с множество илюстрации, контролирайки целия подготвителен и печатен
процес.
Идеята за „филтриране” на
информацията – какво и колко да
се чете; за постигане на максимална обозримост и синтез – се разкрива и чрез коментара на т.нар.
дайджест издания, за които Кариер се изказва повече от иронично:
„Война и мир” в петдесет страници, целият Балзак в един том. (...)
Всичко беше там, но непълно, осакатено. Гигантски труд за подобен
абсурд!” (с. 72). Подобна манипулация и нарушаване на авторовата
воля има и в първите преводи на
пиесите на Шекспир на френски
език от абат Делил през XVIII в.,
завършващи винаги с хепиенд и в
рамките на съответните морални
норми. Но тогава все още съзнание за авторова воля
и неприкосновеност на текста не е формирано.
В следващата глава се акцентира върху функцията на паметта и културата. Наред с цели пасажи,
звучащи сентенциално, като: „Културата е гробище
от книги и други предмети, които са изчезнали завинаги. (...) Културата е селекция. А днешната култура,
напротив, ни подава чрез интернет подробности. (...)
Културата е преди всичко изкуството да се забравя”
(с. 82–83), се дава и една важна препоръка към младото поколение: да сравнява източниците в интернет,
да се научи да проявява критичност и да не приема
всичко за чиста монета. Източниците в търсачките са
почти без никакъв подбор, контрол и подредба, като
броят кликвания или появяването им на по-предна
позиция не са гаранция за важността и достоверността на информацията. Най-важно, разбира се, е да
знаем къде да търсим нужната ни информация. Сред
странните случаи на филтриране, които са посочени,
е например, че в периода на управление на Наполеон
(1800–1814) във Франция не е отпечатана нито една
книга; Шатобриан е мразен и неиздаван; Петрарка
цял живот работи върху творбата си „Африка”, която
трябва да му донесе слава, а небрежно пише сонети,
с които остава завинаги в световното литературно
наследство.
Четвърта глава е изпъстрена с множество любопитни факти като тези: работата на ателието за подвързии във Франция „Трауц-Бозоне” постига такава
известност през XIX в., че поръчката понякога се чакала пет години; единственият път, когато Христос
е писал, е върху пясъка; днешният скролер и движението на текста на екрана се оприличават на някогашните римски свитъци; единствените, пишещи и
днес на ръка, са французите, но пък това, което винаги се пише ръкописно, е рецептата от лекаря. Едва ли
осъзнаваме, че ако изчезне ръкописът, ще бъдат за-
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личени професиите на графолози,
писари, колекционери и търговци
на автографи. Това е повод да се замислим липсват ли ни бележките
по полетата на книгите, задрасканите думи в черновите, стрелките,
които „подреждат” пасажи и правят текста жив. Несъвършенство
на компютъра е и че не можем да
имаме пред себе си едновременно
няколко страници в подходящ за
четене размер. За целта е нужно да
ги разпечатаме.
Еко ни припомня и малко от
историята на подвързията. Измислена е от иранците далеч преди
книгопечатането. Първите книги
след Гутенберг са купувани без
подвързия, само листове. Разнообразието на подвързиите, които
се колекционират, е едно от обясненията за удоволствието от библиофилството. Едва в края на XVII и началото на
XVIII в. започват да се продават подвързани книги,
наричани „книги с издателски подвързии” (с. 137).
Голяма част от пета глава е посветена на колекционирането и библиофилството. Разкрити са мотивите за колекционерство и защо то е самотен порок,
как се провеждат търговете за старопечатни издания, намираме интересни истории около редки стари
книги и научаваме защо най-опасни са крадците библиофили. „Истинският колекционер се интересува
повече от процеса на търсенето, отколкото от притежанието (...) да откриеш извънредно рядък предмет
и да платиш за него половината или една четвърт от
истинската му цена” (с. 155–156). Преценката на Еко
е оптимистична: младото поколение не е изгубило
вкуса си към редките книги, както и че човек може да
е библиофил на прилична цена.
„Суетата не прощава: автори откачалки и техните „шедьоври” е изцяло посветена на издателската
практика не само от съвремието, но и векове назад.
Дадени са немалко истории за абсурдни и направо
налудничави публикации, като например, че фламандският е езикът, на който се е говорело в люлката на човечеството, старонорвежкият е в основата
на всички познати днес езици, шведският е родният
език на Адам и т.н. Еко словоохотливо разказва и за
„суетното книгоиздаване” на Vanity Press, възползващо се от славолюбието на бъдещия „писател”; за
принципа на създаване на биографични справочници и цената на „престижа” да бъдеш включен там.
Присъстват и разсъждения за т.нар. самиздати, както
и за несъществуващия всъщност нюх и вкус на издателските къщи – тук следва поредица от ужасяващи
примери за отхвърлени творби на Емили Дикинсън
(заради неправилни рими), на „Фермата на животните” на Оруел, „Задната къща” на Ане Франк. Разбира
се, обърнато е внимание и на „лоши и агресивни кни-
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ги, пълни с омраза, ненавист, обиди и подстрекаващи
към насилие и война” (с. 213). В тази „категория” са
споменати „Моята борба” на Хитлер, антисемитският памфлет на Селин „Дребна сума за масово клане”,
„Пре-адамитите” (1655) от Исаак Пейрер. Преливането на темата във „Възхвала на глупостта” вече засяга
не просто наивната неадекватност на авторите графомани, а прави разграничение между малоумника,
кретена и глупака; между добросъвестната заблуда
и фалшификацията. Изследването на Кариер за глупостта е повод да събира и чете „лоши книги” като
„Влиянието на велосипеда върху добрите нрави” и
пр. В беседата се намесва системата на образованието и доколко тя ражда „глупост” впоследствие.
Десета и единадесета глава са особено важни,
тъй като проблематизират темата за цензурата и писането като опасно занимание, кладите и обратното
на колективната памет – колективната забрава, „проклятието на паметта”. Ако преди е било възможно
да се унищожи човек, език, произведение или цяла
култура, то днес благодарение на глобализацията и
„споделянето” в интернет това е невъзможно. „Това
безспорно е една от най-значимите придобивки на
глобализираното общество. Тоталната и категорична цензура на практика е невъзможна. Единствената
опасност е информацията... да не се окаже напълно
достоверна” – коментира Кариер. Всъщност пред заплаха от пълно унищожение са изправени само народите без писменост. Иначе все някой екземпляр от
книга ще остане запазен. Не случайно Умберто Еко
отбелязва: „Цензорът знае много добре, че няма да
унищожи всички екземпляри на забранените книги,
действието на горене е символично. Но това е начин
да се издигне и превърне в демиург, в чиято власт е
целият свят, включително и властта да хвърли всяка
концепция за света в огъня” (с. 260). Унищожителят
се изживява като „възраждащ и пречистващ” културата, т.е. вършещ добро. Осъзната е силата на словото, значението и ценността на едно произведение, за
да се появи желанието за унищожаването му. Това е
припомнено и с примера за Гьобелс, който организира книжни клади, макар да е интелектуалец и библиофил. Не е пропуснато и фанатичното преклонение на милиарди пред издадената в средата на 60-те
години на ХХ в. „Малка червена книжка” на „великия
вожд” Мао Дзедун, чието публикуване налага изчезването на всички останали книги в Китай. И друго
прозрение: на тези, които не са творци и няма какво
да завещаят на поколенията, остава възможността
да рушат – Херострат например унищожава храма на
Артемида в Ефес. Абсурдното е, че помним неговото
име, но не и това на построилия го.
Особено внимание заслужава главата за непрочетените книги. Междутекстовата връзка с „Как да
говорим за книги, които не сме чели” от Пиер Байяр,
издадена и у нас през 2008 г., е повече от наложителна. Водещата идея е, че колкото повече четем, толкова по-богата представа си създаваме за непрочетеното, тъй като разполагаме дадено произведение в
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един по-общ културен и литературен контекст. Така
Еко признава, че е прочел „Война и мир” на 40 години,
че не е чел „Махабхарата” и дори задава въпроса „Кой
е чел „Хиляда и една нощ” от кора до кора? Чуждите
аргументи и интерпретации върху даден текст всъщност го обогатяват. „Целта е не да видиш или прочетеш всичко – споделя Кариер, – а да знаеш какво да
извлечеш от този акт, как да оползотвориш видяната
или прочетена интелектуална „храна” (с. 281). И ако
се върнем отново на дайджест изданията или на любителите на бързото четене, то логично идва въпросът не се ли губи удоволствието от четенето. Макар
личната ни библиотека да съдържа заглавия, които
не сме чели и може би никога няма да прочетем, те ни
оказват влияние с присъствието си, със случайното
им разлистване/преместване.
Последните две глави мога да определя като
по-лични, тъй като Еко и Кариер откровено споделят информация за себе си, детството и увлеченията
си, библиофилството и най-вече за съдържанието на
библиотеките си. Тъй като е роден в къща без книги,
първата книга, която Кариер вижда през живота си,
е Светото писание, поставено на олтара в църквата.
Става библиофил съвсем рано. Еко пък се допира до
книгата чрез дядо си, който бил печатар, а след пенсионирането си се занимавал с подвързване. „Моята
любов към дългите обемисти романи до голяма степен се роди в ателието на дядо ми” (с. 294), разказва той. Кариер цитира надълго есето на Пол Клодел
„Философия на книгата” (1925), от което се изкушавам да предам последното изречение: „Голямата
библиотека (...) е хербарият на чувствата и страстите, стъкленицата, в която се съхраняват изсушените
екземпляри на всички човешки общества” (с. 303).
Събирането и подреждането на книги по лавиците,
дори и да не бъдат прочетени, носи в себе си обещание това да бъде направено.
Каква би била съдбата на библиотеките на Еко
и Кариер ли? Еко ще завещае някои от ценните си
издания на приятели, другите вероятно ще бъдат
разпродадени от семейството му. Кариер (тъй като
е огледало на същността му) се надява библиотеката му да бъде запазена в целостта си и откупена от
някой университет. Все пак погледът им е отново
философски: дори и да се разпръснат, книгите им
ще направят други хора щастливи и ще продължи
поддържането на библиофилската страст. Беседата
завършва с шеговитото предположение на Еко, че
понеже обича да събира книги за окултни и псевдонауки, библиотеката му ще заинтригува най-вече
китайските учени заради „желанието им да проумеят всички лудости на Запада”.
б
Ключови думи: библиофилия, Жан-Клод Кариер,
книги, Умберто Еко

[1] Еко, Умберто, Жан-Клод Кариер. Това не е краят на книгите.
– София : Enthusiast, 2011. – 384 с.

Списанието се издава с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”

www.lib.bg/publish/Списание

