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Наближават коледните и новогодишни празници.
Всеки път те носят надежда за по-сполучлива и успешна
следваща година, изпълват с топлота сърцата, внасят
светлина в помислите, порив и желание у всеки да стори
поне една добрина.
В магията на святата Коледна вечер всеки от нас ще
отправи свое пожелание към близките и обичани хора за
здраве и късмет. Това са светите християнски обичаи, които събират
семействата и сближават хората.
Нашето голямо семейство сте вие, колеги и приятели! Вие,
хората отдадени на библиотечната професия; вие, които сте
посветили сили, ум и сърце на библиотечното дело; вие, които все
още носите възрожденския дух на любов и преклонение към знанието
и заедно с него, въпреки всичко, успявате да следвате неуморно
бързия ход на времето и да създавате модерните библиотеки в
новите български реалности.
Професионалната организация на българските библиотекари
отправя светли пожелания към всички вас по повод наближаващите
празници. Нека святата Коледна вечер влезе в дома ви и донесе
здраве, мир и късмет!
Нека посрещнем мирна и благодатна Нова година! Нека тя ни
донесе повече вяра в призванието и смисъла на професията, повече
сплотеност и добронамереност в общата ни кауза!
Колеги и приятели, бъдете здрави, всеотдайни и удовлетворени
от своя труд в полза на хората и бъдните поколения!
УС и ИБ на ББИА ви пожелават
светли коледни и новогодишни празници!
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Каталогизиране на електронните
ресурси в системата
на националната библиография
Антоанета Тотоманова / a.totomanova@nationallibrary.bg
Радослава Стефанова / issn@nationallibrary.bg
НБКМ

В две последователни статии представихме
подходите и практиките за събиране, съхранение
и достъп до мрежовите ресурси, използвани от националните библиографски агенции по света. Посочихме и първите стъпки, предприети от библиотечната общност в страната, за приобщаването
на мрежовите ресурси към националното документално наследство на България (1,2). С настоящата статия бихме искали да обърнем внимание
и на проблемите, които се отнасят до каталогизирането на този вид ресурси. Ще бъдат разгледани правилата и стандартите за регистрация и
идентификация на електронните документи. Ще
бъде посочена ролята на метаданните в процеса
на каталогизация. Ще се спрем и на методите за
каталогизиране на електронните ресурси.
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Необходими ли са промени
в парадигмата
на библиографския контрол?
Появата на електронните ресурси и средата, в
която те се разпространяват, промени обхвата на националната издателска продукция и най-вече представата за национална книжовна продукция, повдигайки много остро въпросите, свързани с приоритетите, устойчивостта и оценяването на практиките и
процесите в каталогизирането. Разпространението
на дигиталните документи и формати непрекъснато
поставя нови предизвикателства пред организирането и представянето на информацията за тях, пред
тяхното описание и осигуряване на достъп. Интернет
премахна много от традиционните прегради пред
публикуването. Един ресурс се смята вече за публикуван, ако е наличен и достъпен в интернет. Световната
мрежа промени и обществените очаквания. Потребителите свикнаха с непосредствения достъп до ресурсите. Средата на действие на каталожните стандарти
и принципи е драматично променена. Традиционните
каталожни практики, основаващи се на преглеждането и анализирането на всеки документ, са несъизмерими с необятността на интернет пространството.
Трудностите произтичат и от факта, че поради бър-

зото развитие и промяна на мрежовите ресурси към
тях не могат да се приложат дългосрочни каталогизационни практики. Електронните ресурси могат да
се отнасят до съществуващи печатни източници, но
да се различават по обхват или съдържание, могат
да бъдат налични в множество формати, могат да
съдържат многобройни компоненти и могат постоянно да бъдат актуализирани. Начертаната мисия на
националната библиография да бъде изчерпателен
архив на националната издателска продукция дори
в нейните нови проявления поставя необходимостта
това множество от източници да бъде обработено и
предоставено на потребителите по смислен начин.
Регистрирането на мрежови ресурси от националните библиографски агенции ще увеличи обема на работата, а това е малко вероятно да бъде компенсирано с достатъчно допълнителни кадри. Необходимо е
съществуващите каталожни правила да се адаптират
към промените, произлизащи от новите форми на
електронно издаване и появата на мрежов достъп до
информационните ресурси, както и формулирането
на по-ефективен отговор на нарасналите потребителски нужди и очаквания. Агенциите са изправени пред
предизвикателството да развият нови подходи, позволяващи осъществяването на добър библиографски
контрол върху увеличаващите се електронни материали. Как може да се гарантират качеството и релевантността на библиографския достъп в динамичния
свят на онлайн ресурсите? Как може библиографските данни да осигуряват откриването на ресурси в постоянно променящата се онлайн среда? Как трябва
да се структурират и организират те, за да се осигури
ефективен достъп до ресурсите? Засега отговорите не
са никак категорични и еднозначни.

Правила и стандарти
за регистрацията
и идентификацията
на електронни ресурси

Предизвикателствата, поставени от електронните ресурси, са един от проблемите, довели до разработването от ИФЛА на „Функционални изисквания към библиографските записи” (FRBR) (3). Те са
резултат от подробен анализ на потребителските
нужди за откриване на ресурса, осъществени чрез
формулирането на структури от метаданни, които да
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подпомогнат този процес. Те трябва и да отразят разнообразието на тези потребности, на новите форми
на материалите и бързо променящата се характеристика на електронния достъп. FRBR препоръчват изграждането на така наречения основен запис, който
в действителност обхваща сложен набор от метаданни, необходими за задоволяването на потребителски
нужди от откриване, идентифициране, подбиране и
получаване на информацията. Тези нужди FRBR определя като фундаментални за намирането на ресурса.
Разширяването на обхвата на основния запис в съответствие с увеличаващата се електронна продукция е
предизвикателство за националните библиографии.
Съдържанието на основния запис е основано върху
традиционната концепция за библиографски контрол. Валидността на тази концепция, отнесена към
електронната среда, ще покаже дали тя е приложима
и към новите видове ресурси и ще подчертае необходимостта от оптимизиране на процесите по създаването на метаданните за основния запис.
Появата на интернет и електронните издания
налагат ревизиране на старите и създаване на нови
форми и правила както за библиографски контрол,
така и за обмен на библиографска информация. Универсалният библиографски контрол като дългосрочна програма за развитието на международна система
за контрол и обмен на библиографска информация
се основава на идеята за споделяне на усилията по
описанието на ресурсите и съвместното използване
на библиографските данни, при което се елиминира
дублирането. Ефективното сътрудничество в тази област зависи от стандартизацията на процесите по описание и обмен на информацията, от още по-голямото
съгласуване на библиографските стандарти, формати
и правила. Понастоящем стандартите за библиографско описание на пълния набор от електронни ресурси
(фиксирани и отдалечени) съществуват под формата
на ISBD (ER) Международно стандартно библиографско описание на електронни ресурси (4). Тенденциите в развитието на издателския процес и появата на
електронните ресурси обаче доведоха до ревизия на
редица от действащите международни професионални стандарти. Пример за това е именно стандартът за
Международно стандартно библиографско описание
(ISBD), който регулира формата и съдържанието на
библиографските записи. Разработените за различните типове публикации отделни ISBD през 2007 г. са
консолидирани в единен ISBD (5). Международната
среща на експерти за Международен каталогизационен кодекс (IME-ICC) (6) на ИФЛА подготви и публикува през 2009 г. „Изложение на международните принципи на каталогизацията” (7), чиято цел е да замени
дванадесетте каталогизационни принципа, приети в
резултат на проведената през 1961 г. в Париж Международна конференция за принципи на каталогизацията, известни като Парижки принципи (8), с нов
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набор от правила, отразяващи в по-голяма степен
възможностите на информационните технологии.
Някои национални каталогизационни правила също
търпят промени в съвременните условия. Предвижда
се например англо-американските каталогизационни
правила (AACR2) да бъдат заменени от международен стандарт, наречен „Описание и достъп до ресурс”
(RDA) (9). RDA се основава на Функционалните изисквания към библиографските записи (FRBR) и е предназначен да улесни описанието на всеки ресурс, независимо от неговия формат. Той е публикуван за първи
път през 2010 г. и в момента е в процес на изпълнение от някои от големите англоезични библиотеки
(Конгресната библиотека, Британската библиотека,
Националната библиотека на Австралия, библиотеки
и архиви на Канада), които предвиждат през 2013 г.
изцяло да преминат към каталогизиране с RDA.
Един от аспектите на процеса по каталогизиране
на ресурсите е прилагането на стандарти за тяхната
идентификация. Идентификационните стандарти
подпомагат взаимодействието по веригата за доставки и са важен елемент в описанието на ресурсите.
Стандартите могат да се използват от националната
библиографска агенция и за получаването на подробни метаданни за ресурсите. С установени традиции
в идентифицирането на документи са Международният стандартен сериен номер (ISSN), Международният стандартен книжен номер (ISBN) и Международният стандартен нотен номер (ISMN). Тези стандарти
отдавна се използват за идентификацията и на ресурси в електронна форма, освен на традиционните документи, подпомагайки тяхното управление и организиране. Цифровият идентификатор на обект (DOI),
иницииран от Асоциацията на американските издатели, служи за идентификацията на различни обекти
(публикации), съществуващи и разпространявани в
цифрови мрежи. Някои библиографски агенции използват възможностите на „Постоянното име на ресурс” (URN) и „Постоянният локатор на ресурс” (URL)
за идентификацията на електронни мрежови ресурси.

Ролята на метаданните
в процеса на каталогизация
на електронни ресурси

Ръководен принцип за националните библиографски агенции е равностойното третиране на всички ресурси, както и създаването на подробни записи
на националната книжовна продукция (препоръчано
от Международния конгрес на националните библиографии, Париж, 1977 г.) (10). Този универсален
подход обаче се отнася предимно до печатните издания и не е приложим в новия контекст, създаден от
навлизането на интернет. Националната „книжовна”
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продукция вече включва и електронни ресурси. Електронните мрежови ресурси, публикувани в интернет,
дори могат да станат преобладаващият тип ресурси.
Разширяването на издателската продукция може да
надхвърли капацитета на националните библиографски агенции да обработват ресурсите изчерпателно.
Това неизбежно налага използването на степенуван
подход, при който да се определи нивото на каталогизиране на различните типове ресурси и особено на
електронните ресурси. Степенуваният подход би могъл да се осъществи в зависимост от нивото на свързаните с ресурса метаданни или от значимостта на
ресурса за националната библиография. Използването на различни нива на каталогизиране е значителна
промяна на подхода на създаване на националната
библиография и оказва пряко влияние върху нейните
потребители. Ето защо е необходимо националните
библиографски агенции да се съобразят с нуждите на
своите ползватели и да вземат предвид стойността на
електронния ресурс при взимането на решения. При
определяне нивото на метаданните водещо би трябвало да е съдържанието на ресурса, а не неговият
формат. Наистина националните библиографски бази
данни все повече се попълват със сведения, постъпващи от издателите и производителите на електронни
ресурси и услуги, но количеството и качеството на метаданните за даден електронен ресурс е променливо.
Библиографските данни, предоставяни от създателите на електронните ресурси, по правило са непълни, в много случаи некачествени, и равнището им не
отговаря на изискванията за записи в националната
библиография. Вторичната употреба на метаданни от
библиографските агенции обаче ще способства да се
избегне дублирането на записи, като това може да се
осъществи само чрез стандартизация на библиографските данни. За да може това да се постигне при контрола и регистрацията на отдалечените електронни
ресурси, е необходимо да се изработи единен формат
за представяне на данните. Авторите на проекта The
European Library (TEL) смятат, че ключът към създаването на модел за взаимодействие в рамките на една
обща Европейска дигитална библиотека са библиографските стандарти и стандартите за метаданни (11).
Възможността за взаимодействие многократно би се
увеличила, ако всички участници използват едни и
същи основни стандарти. На практика обаче в Европа
се използват различни формати и да се достигне до
възприемането само на един библиографски формат
е нереално. Усилията на TEL са насочени основно към
постигане на общ модел на метаданните. Библиографските формати на отделните страни трябва да намерят отражение в единен формат като начин за постигане на стандартизация. Основната част от националните библиографски агенции поддържат формата
Дъблинско ядро (Dublin Core) и активно съдействат
за неговото разпространение сред библиотеките и
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учрежденията, осъществяващи регистрация на отдалечени електронни ресурси (12). Форматът съдържа
15 елемента:
• Заглавие
• Създател (автор) – Creator
• Тема (ключови думи, класификационни индекси, предметни рубрики) – Subject
• Описание
(съдържание,
анотация)
–
Description
• Издател – Publisher
• Съавтор – Contributor
• Дата – Date
• Формат (физическа или цифрова проява на
ресурса) – Format
• Вид – Type
• Идентификатор (ISBN, ISSN и др.) – Identifier
• Източник – Source
• Език – Language
• Връзка – Relation
• Обхват (Покритие) – Coverage
• Авторски права – Rights
Форматът Дъблинско ядро е резултат от международен интердисциплинарен консенсус, постигнат
с помощта и продължителните усилия на Dublin Core
Metadata Initiative (DCMI) (13). Той има за цел да предостави основата за стандартизирано библиографско
описание на информационни ресурси от интернет. Моделът за метаданни The European Library Application
Profile (TEL-AP), създаден от ТEL, също се базира на
Дъблинското ядро. Използваните от системата на
TEL формати и стандарти са описани в ръководство,
разработено в помощ на библиографските агенции и
библиотеките, предоставящи библиографски данни и
колекции в Европейската библиотека (14).
Националните библиографски агенции би трябвало да използват наличните метаданни на електронния ресурс за осъществяване на процеса на откриване
на ресурса, дори и те да не са били създадени с тези
цели. В този случай метаданните би трябвало да се
пренасочат, за да се задоволи нуждата на потребителите от откриване на ресурса, макар и не в същата
степен, както ако те бяха създадени специално с тази
функция. Недостатъкът на пренасочените метаданни
се корени в тяхното несъответствие със стандартите за описание на съдържанието, предназначени да
подпомагат откриването на ресурса. Това има своите
последствия за способността на пренасочените метаданни да поддържат пълния обхват от задачи по откриването на ресурса, особено по-сложни задачи като
идентифициране, подбор и отнасяне на ресурса към
по-широк библиографски контекст.
Идентификацията и описанието на взаимоотношенията между ресурсите продължават да зависят
най-вече от човешката намеса. Конгресната библиотека е експериментирала с така наречения „запис на
ниво достъп” (access level record) (15) за електронни
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ресурси, при който балансът на човешка намеса е изместен повече към контрол на точките за достъп, отколкото към описанието. Този подход е с потенциал
за съществени спестявания на средства. Не за всички
електронни ресурси обаче има съществуващи метаданни. За отделни страници, взети от интернет, или
за ресурси, придобити чрез задължителен или доброволен депозит, може да не са налични метаданни.
Това се омаловажава, тъй като пълнотекстовите цифрови ресурси могат да се характеризират като самоописващи се, поради наличието на възможност за индексиране по ключови думи от текста. Много от електронните ресурси обаче не са текстуални. Те могат да
съдържат освен текст и образи, звук или комбинация
от нетекстови ресурси. Търсенето на такива ресурси
зависи от наличието на метаданни за ограничаване
на резултатите.
Специалистите определят следните четири нива
на метаданни (16):
• основно;
• разширено;
• обогатено;
• авторитетно.
Първото ниво предполага, че на ресурса не са
определени никакви метаданни, било то от библиографската агенция или от източника. В тази категория
попадат най-вече ресурсите, събирани директно от
интернет без наличие на метаданни или с метаданни,
създадени при автоматизирана обработка. Търсенето
се извършва по думи от естествения език и получените резултати отговарят на използваните термини
за търсене. Този подход е ефективен, когато се търси
ресурс, който има специфична терминология или когато потребителят се нуждае от по-обща информация
по дадена тема. Това ниво на метаданни е най-икономично за библиографската агенция от гледна точка
на неговото създаване, но същевременно е и най-скъпото от гледна точка на неговото надграждане и подобряване. Откриването на ресурса на основно ниво
се осъществява чрез прехвърляне на разходите към
крайния потребител. Потребителят обаче има опасност да получи твърде обширен списък с резултати
и така да бъде затруднен при избирането на нужните
ресурси. Основното ниво на метаданни е най-подходящо за текстови ресурси с по-ниска стойност, събирани
от интернет. Това ниво не е подходящо за графични
или други нетекстови ресурси.
Разширеното ниво на метаданни показва, че на
основния ресурс са били определени някакви метаданни, което не означава непременно, че тези разширени метаданни са съобразени със стандартите за
описание или че е осъществен контрол върху точките за достъп. Пример за разширени метаданни, които
могат да се използват от библиографските агенции,
е неквалифицираното Дъблинско ядро. Характерно
за Дъблинското ядро, както и за други подобни схе-
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ми за метаданни, е че те структурират информацията
за ресурсите, но не предоставят достатъчно насоки
за регистрирането на данните. Това е така, защото
разработването на тези стандарти се фокусира върху създателите и разпространителите на електронни
документи, които от своя страна нямат интерес от
сложността на библиографското описание, стандартизирания достъп и предметния анализ. Ето защо
този тип метаданни не могат да осъществяват адекватно задачите по откриването на ресурса и затова не
се препоръчва да се използват в националната библиография.
Обогатеното ниво на метаданни свидетелства
за наличието на подробни метаданни за описание и
достъп до ресурса. Обогатените метаданни спазват
приетите стандарти за описание при формулирането
на предоставяните елементи от данни (като заглавие,
автор, предмет), но при тях също няма задължение за
съобразяване на точките за достъп с контролните записи, което прави търсенето неефективно. Примери
за такива метаданни са MARC записите, квалифицираното Дъблинско ядро (целящо да улесни достъпа
до електронни ресурси чрез основно библиографско
описание), ONIX (17) и др.
Най-високото ниво на метаданни, определени на
един ресурс, е авторитетното. При това ниво на метаданни точките за достъп се управляват от контролни
записи, което осигурява най-точната идентификация
на ресурсите. Това превръща авторитетните данни в
гъвкав и ефективен инструмент за търсенето на документи. Това е и най-скъпата за определяне категория метаданни, но тя дава възможност за многократното използване на записа при минимална намеса.
Ето защо е необходимо да се определят ресурсите,
които ще имат авторитетни метаданни, като критерий за това трябва да бъде съдържанието на ресурса,
независимо от неговата форма или носител.
Нивото на метаданни, необходими за откриването на електронни ресурси в националната библиография, трябва да бъде определено от библиографската агенция. Във връзка с това е необходимо да се
има предвид значимостта на електронния ресурс по
отношение на националната издателска продукция.
Ако значимостта на ресурса е определена като висока, трябва да му бъдат определени авторитетни метаданни. Ресурси с високо значение могат да бъдат официални публикации, заместители на печатни издания
или техни продължители, ресурси, които съдържат
стандартни идентификатори, или ресурси с научна
стойност. Ресурси, определени като преходни, например такива с висока културна стойност или оригинални сайтове, които не са официално публикувани,
трябва да имат обогатено ниво на метаданните. На
ресурси с ниска стойност като лична или ефимерна
информация, представляваща незначителен интерес
за съвременните и бъдещи потребители, се определя
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основно или разширено ниво на метаданните.
Съществува и модел (18) за библиографски контрол на отдалечени електронни
ресурси, предложен от американския специалист Майкъл Горман. Визуално този модел се
представя като пирамида (фиг. 1) със сравнително малък брой пълни записи за описание
на върха, по-голям брой обогатени записи
във формат Дъблинско ядро по средата, последвани от слой, съдържащ подобни на Дъблинското ядро записи, но без контролирани
елементи от данни, и – накрая – долен слой,
обхващащ електронни ресурси, които не са
преценени като заслужаващи библиографски
контрол и поради това могат да се извличат
само чрез търсещи машини. Ролята на националните библиографски агенции в този модел
е да определят кои ресурси да поставят на всяко
от библиографските нива и да изградят рентабилност при тяхното обработване. Достойнствата на
предложения модел се коренят в реалистичността на
отговора, който той дава както по отношение на количеството на мрежовите ресурси, така и на тяхната
информационна стойност.
1. Пълни записи.
2. Записи в Дъблинско ядро в обогатен формат.
3. Записи в Дъблинско ядро в основен формат.
4. Неописани електронни ресурси, извлечени
чрез търсещи машини.
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Методи за каталогизиране
на електронни ресурси

Трябва да се отбележи, че в контекста на динамичната среда на разпространение на мрежовите
електронни ресурси и тяхната променлива природа
не може да се говори за описание на завършен продукт, а по-скоро за описание на състоянието на ресурса в определен момент, негова моментна снимка,
получена при автоматизирано сканиране на интернет или при депозирането на ресурса. Значителното
количество събирани от интернет документи може
да се обхване и опише адекватно само посредством
автоматизиране на каталогизирането. Развиването
и прилагането на специализирани компютърни програми в каталожната практика може да улесни значително създаването и поддържането на библиографски записи за електронните ресурси, както и да увеличи количеството на регистрираните ресурси. Автоматизираните средства са с голямо приложение и за
откриването на настъпили значителни промени в съдържанието на каталогизираните ресурси, както и за
известяване на агенцията за нуждата от актуализиране на библиографския запис, подобрявайки неговото

Актуално
Пълни
записи

Записи
в Дълбинско ядро
в обогатен формат
Записи в Дълбинско ядро
в основен формат
(без контролни записи)

Неописани е-ресурси;
извличат се чрез търсещи машини

Фигура 1.
Модел за каталогизиране на отдалечени
електронни ресурси – Майкъл Горман (САЩ)
качество. За описанието на ресурсите в тези условия
от особено значение са точките за достъп, управлявани от контролни метаданни. Контролните файлове за
автори и заглавия могат да бъдат едни от инструментите за управление на цифрови източници. Тук ролята на издателите и производителите на електронни ресурси за определянето и обмена на необходимите за автоматизирания процес метаданни е голяма
и взаимодействието с тях е от съществено значение.
Създаването от тях на метаданни (най-вече във формат Дъблинско ядро) и интегрирането им на ранен
етап от производството на ресурса ще подпомогне
механичното подбиране на сайтовете, обединени от
определена тематика. Други потенциални източници на библиографска информация за ресурсите и за
едно базирано на метаданни каталогизиране са метаданните, създавани от идентификационни системи като ISBN, ISSN и DOI. Използването на готовите
метаданни ще позволи автоматизираното съставяне
на навременни библиографии на онлайн документи
и уеб сайтове. Съчетано с осигуряването на директен
достъп до ресурсите (при условие, че са спазени съответните авторски права) това би подобрило текущото и своевременно отразяване на електронната издателска продукция от националните библиографии.
Това ще помогне за предотвратяване на опасността от
превръщането им от текущи в ретроспективни библиографии по отношение на електронните ресурси.
Директно предоставените вследствие на установени с партньорите споразумения или извлечени
от онлайн каталози и бази данни библиографски
данни, както вече беше изяснено, могат да послужат и за основа на записите в националната библиография и така да подпомогнат регистрацията на
електронните ресурси. В САЩ например най-голя-
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мата библиографска служба OCLC (Online Computer
Library Center) поддържа библиографски бази данни, които съдържат достатъчно голямо количество
информация за мрежови ресурси и много библиотеки, включително Конгресната библиотека, използват
записи от тези бази данни за попълването на своите
каталози. Като потенциални партньори на националната библиографска агенция за сътрудничество по
отношение на мрежовите ресурси освен издателите
се идентифицират и производителите на метаданни
и разработващите стандарти, доставчиците на софтуер и технологии, научните и академични общности,
библиографските служби, регистрационни и правителствени агенции, други библиотеки, архиви. За
установяването на ефективни партньорства с тях от
важно значение е придържането към стандартите за
описание, за формулиране на стандартизирани точки
за достъп, както и използването на форматите MARC.
Програмата за кооперативно каталогизиране в САЩ,
която се основава на единни стандарти и в която
участват и предоставят данни няколкостотин библиотеки от цялата страна, представлява един модел за
увеличаване на обхвата на отдалечените електронни
ресурси в националната библиография. Сближаването с издателския сектор разширява възможностите
за установяване на единен каталожен работен процес.
Проектът BIBLINK (19) на Британската библиотека, осъществен в партньорство с националните библиотеки на Испания, Франция, Холандия и Норвегия,
както и с представители от академичната общност,
е пример за коопериране на усилията в областта на
създаването на библиографска информация за електронните ресурси. Целта на проекта, който действа
от 1996 до 2000 г., е да се установи взаимодействие
между националните библиографски агенции и издателите на електронни ресурси при създаването и
обмена на авторитетни библиографски данни, които биха били от полза и за двете страни. BIBLINK въвежда своеобразна Каталогизация в публикацията
(CIP) в електронното издаване. Успешното осъществяване на едно такова взаимодействие би позволило издателите да изпращат библиографски данни
за своите електронни публикации на националната
библиографска агенция, които да се включат в националната библиография. Полученият и допълнен
от библиографската агенция запис, от друга страна,
може да се върне отново на издателя за интегриране в публикацията или за включване в негови собствени бази данни. По този начин информацията може
да протича в двете посоки и да подпомага дейностите
и на двете страни. От гледна точка на националната
библиография изграждането на директни връзки за
обмен на информация с издателите ще улесни библиографския контрол на електронни ресурси, особено
на тези с отдалечен достъп и развиването на съгласувани библиографски описания за различни типове
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електронни ресурси, ще задоволи нуждата от достоверна предварителна информация за нови електронни публикации, ще подпомогне идентификацията на
електронните публикации и като цяло ще облекчи
работата на каталогизаторите, позволявайки им да
се концентрират върху подобряването на достъпа
до ресурсите чрез изграждане на контролни файлове. В течение на проекта е определен и набор от метаданни, основаващ се на формата Дъблинско ядро.
Изпълнението на заложените в проекта цели зависи
от изграждането на компютъризирана работна среда,
обезпечаваща процесите по създаването, конвертирането и разпространението на данните между участниците в системата.
Каталогизирането на електронни ресурси повдига и някои допълнителни въпроси, като наличието
на множество версии на един ресурс и начините за
тяхното представяне в каталога. Този въпрос има поне
два аспекта. Много ресурси в интернет представляват
точни или подобни цифрови форми на проявление на
материали в други формати. От друга стана не са рядкост и различните цифрови форми на представяне
на един и същи ресурс. Това явление е широко разпространено в света на мрежовите ресурси. Дали всяка версия трябва да получи отделно библиографско
описание – за сметка на удобството на потребителя,
който би предпочел да намери всички версии на дадена публикация в рамките на едно търсене, или библиографските данни на всички версии трябва да се
комбинират в единен запис, обикновено на цената на
намалена идентификация на библиографските характеристики на отделните версии, което от своя страна намалява възможностите за повторно използване
на каталожните записи? Тъй като стандартите ISBD
съдържат предимно правила за описанието на публикациите на ниво форма на физическо представяне,
всяка национална агенция трябва да изгради собствена политика за случаите на прилагане на единия
или другия подход по отношение каталогизирането
на различните версии на даден ресурс.
Библиографската общност е настроена оптимистично по отношение на контрола и регистрирането
на отдалечените електронни ресурси. Преобладават мненията, че основните усилия трябва да бъдат
насочени към обединяване на усилията за споделена каталогизация на този вид ресурси, към активно
разширяване на професионалните взаимоотношения
с издателите и към продължаване на дискусиите за
принципите, ролята и изискванията към националните библиографии и библиографските записи в съвременното електронно общество.
Ключови думи: електронни ресурси,
каталогизация, метаданни,
национална библиография
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Пощенската картичка като медиум
и източник на генеалогична информация
Лилия Узлова / usli@gmx.net
Регионална библиотека – Гера, Германия

1. Увод
Пощенските картички и хромолитографските
фотографии1 от края на XIX и началото на ХХ в. отдавна привличат вниманието на колекционери, библиотекари и архивари. Отскоро те започват да се радват
и на все по-голяма популярност сред генеалози и
частни изследователи на семейни хроники и родословни дървета. Броят на хората, които се занимават
с проучване на родословното си дърво, семейната
история и традициите си става все по-голям. Интересът нараства правопропорционално с възрастта, т.е.
с изследване и съхраняване на родовата история се
занимават предимно по-възрастните членове на фамилията2. Този процес на връщане към корените на
личната история се обяснява както с желанието тя да
бъде „вписана“ сред събитията от световен и национален мащаб, така и поради естествения интерес към
развитието на рода и родствените отношения. Не на
последно място като причина трябва да се отбележи и
актуалният проблем за мястото и отношението на индивидуалната и родовата идентичности в оформянето на етническата хомогенност и националната идентичност. Една от целите на проучването е да провери
до каква степен архивите от пощенските картички и
фотографии могат да бъдат ползвани като източници
на генеалогична информация и в какви случаи те могат да бъдат полезни. Освен това се търси отговор на
въпроса доколко с тяхна помощ се анализират характеристиките на историческия момент, в който се намира изследваният обект: семейства, родове, фирми,
организации и т.н.
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2. Пощенската картичка
като документ

Има много начини за документиране на момента, промените в облика на градовете, духът на времето. Пощенските картички и фотографиите са един
от най-популярните начини. Те са създадени, за да
бъдат изпращани, разпространявани, съхранявани
и са част от голямата мозайка на времето, минало и
сегашно. Направени са за бъдещето, а представят миналото. Така може да се определят мястото и ролята
на пощенските картички и фотографии във всекидневието на едно населено място, на група от хора, на
цяла нация и общество. Културната им функция започва с визуалното представяне на историята и настоящето като страни на социално взаимодействие,
смес от културни продукти с индивидуален опит. Те
„онагледяват” и „консервират” реалностите от бити-

ето, като запечатват малки лични истории и големи
световни събития. Благодарение на мотивите, пощенските картички са не само медиум за комуникация, а
популярно средство за визуализация на реалността в
момента. Основанията за нарасналия интерес са различни: ново отношение към нагледността и картинността, стремеж да се визуализират зависимостите в
процесите на глобализация, за да бъдат те по-добре
разбрани или да се преоткрие „чуждото” по нов начин. Използваните материали са филми, видеофилми,
фотографии, пощенски картички, презентации и други потенциални носители на етноложка информация,
които артикулират представи за дадени реалности и
облекчават работата на изследователя3. От самото си
създаване като средство за комуникация пощенските картички се превръщат в част от визуализираното пространство и момента. Те свързват и разделят
паралелни „светове”, пренасяйки първо обективната
нагледна информация за съществуващата реалност,
а след това субективните преживявания. Приемаме тезата на Ласло Кюрти, че пощенските картички
представляват комбинация от „себе си” и „другите”,
прекосявайки различни локализации и визуалната
възможност за търсене на изчезнали или поставени
под въпрос идентичности. Според него пощенските
картички могат да създадат чувство за реалността, в
която се намираме, в тази, в която сме пътували, и в
променения социален контекст на нашето пребиваване в момента4. Изследването показва, че към твърдението на Ласло Кюрти трябва да се добави още едно
предимство. Картичките пренасят и съхраняват визуалността и реалността във времето. Презентацията

Фотолитографията е метод за размножаване на фотографии чрез нанасяне на изображението върху камък. Още
през 1812 г. французинът Ниенс (Nience) прави сполучливи
опити да копира фотографски негативи върху литографски
камък. До 1894 г. се издават едноцветни литографии, а от
1895 г. до 1906 г. – цветни хромолитографии. Вж.: Kipphan,
Helmut: Handbuch der Printmedien. Technologien und
Produktionsverfahren. Berlin [u.a.] : Springer, 2000. s. 1246.
2
От 2008 г. авторът е ръководител на проект „Родословно
дърво” (Аhnenforschung) към Информационния център в
гр. Гера, Германия. От общо 108 активни участници 78 са
пенсионери над 65 години, а останалите 30 – на възраст
над 45 години.
3
Working Images: Visual Research and Representation in
Ethnography. Ed. by Sarah Pink, Laszlo Kürti and Ana Isabel
Afonso. London [u.a.]: Routledge, 2006, p. 3 Introduction.
4
Kürti, Laszlo. Picture Perfect: Community and
Commemoration in Postcards. In: Working Images: Visual
Research and Representation in Ethnography. Ed. by Sarah
Pink, Laszlo Kürti and Ana Isabel Afonso. London [u.a.]:
Routledge, 2006., p. 47 „Пощенски картички, произведени
от местни жители... са специална категория, комбинираща локалност и историзъм с визуализъм.”.
1
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не приключва с момента на създаване. Нейният „живот” е ограничен единствено от физическото съществуване на т.нар. „хартиен носител”.
Пощенските картички „амалгамират” география
и територия с културен модел, свързват социалната група с територията и идентичността. Тезата на
Мишел Фуко5, че ограничени от времето и пространството картичките определено са неизвестни досега
форми за представяне на късната модерност, наподобяващи точно това, което той нарича „хетеротопиис”6,
се допълва от твърдението на Кюрти, че те отразяват
многообразие от паралелни светове, които съществуват заедно с нас в общата среда”7. В допълнение, структуралистът функционалист Алфред Редклиф-Браун8
анализира системите от зависимости между тях, като
се основава не на произхода и развитието им, а на
тяхната социална структура и функции9. Неговите методи на работа изискват както широк спектър от нагледни материали, така и различни форми за „вникване” в изследваната социална реалност. Приемаме
тезата на Редклиф-Браун, че емпиричната реалност
е процесът на социалния живот, протичащ в точно
определен район и през точно определен период от
време10. С нея аргументираме ролята на картичката и
обявите за свързване на индивида (групата) с територията и идентичността. Разнообразието на предлагането и търсенето в анонсите представя усилията да се
свържат елементи от бита и – в частност – от туризма
с времето и момента. Според Фуко чрез структурализма се прави опит да се обединят явленията и даденостите около една временна ос и така да се обяснят
зависимостите, които ги създават и конфигурират.
Понятията „време” и „история”, към които трябва да
се добави и „пространство”, се дефинират като функции на реалността.
Връзката между някои изкуства, картичките
(фотографиите) и визуалността е двустранна: картинна презентация и документация на запечатания
момент. Исторически те принадлежат към битието и
са създадени от него. Затова понякога не ги забелязваме или просто ги забравяме, като всички предмети
около нас, чието присъствие е естествена необходимост. Албумите с фотографии и пощенски картички са
хранилища на спомени и истории, които са колкото
обективни и независими, толкова и лични. Приемаме тезата на Рут Филипс, че пощенската картичка по
същество е туристическа стока за еднократна употреба, но тя е маркер за туристическо преживяване.
Аргументираме се с твърдението, че надписите и
кратките бележки върху тях информират за събития от „автентичната” социална история и за нейни
черти. Те хвърлят светлина върху взаимоотношенията между местните и неместните хора11. Това е част
от културната история, чиито основни компоненти
са човекът и социалната среда. Изследването показа, че е приложимо твърдението на Мауер, че „който
казва „култура”, казва също и „човек”, а който казва
„човек”, казва също и „култура”12. Да се представи историята на града, населеното място, живота на улицата, да се уловят смяната на сезоните – това е ползата
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от главното предимство, от визуалността, продукта
на натрупания опит и философията на човешкото
познание. Съвременната култура е визуална. С нея са
свързани две зависимости: какво виждаме и знаем ли
всъщност какво е това, което виждаме. Приложната
визуална етнология измества често фокуса на теоретичната постановка от социалното върху културата и
виталността на отделните етнически групи в рамките
на по-големи обществени формации. Джон Колиер13
вижда във фотографията едновременно медиум и основен изследователски подход. Според него тя е свързана с развитието на система от методи, по-конкретно с концепцията за систематично запечатване на
социални феномени и интегрирането ѝ в социалните
науки. Методи, чиято „изтънченост” далеч надхвърля конкретността на изследваните обекти, като създадените за тях представи (става дума за интериор,
сгради, обществени групи, социални процеси и др.)
намират впоследствие специално приложение на визуалните източници и при изследване на обществено-политическите аспекти на явленията14. Възможностите на човека да гледа и възприема обекти, независимо дали това са филми, фотографии, картички,
рисунки или картини, са били винаги ограничени от
техника, норми, забрани и правила, и зависят от културния контекст на изображението. Визията е противопоставена на наблюдателя, а наблюдателят на ви5

Мишел Фуко (1926–1984 г.).

Foucault, Michel. Of other Spaces! In: Diacritics. Spring Vol.
16. 1986, p. 22–77.
6

7
Kürti, Laszlo. Picture Perfect: Community and
Commemoration in Postcards. In: Working Images: Visual
Research and Representation in Ethnography. Ed. by Sarah
Pink, Laszlo Kürti, Ana Izabel Afonso. London [u.a.] Routledge.
2006, p. 47.
8

Алфред Редклиф-Браун (1881–1955).

Haller, Dieter. dtv-Atlas Ethnologie. München: DTV-Verl.
2005. s. 49.
9

Radcliffe-Brown, Alfred Reginald. Social Structure. In:
Readings for a history of anthropological theory. Ed. by Paul A.
Erickson… Toronto : Univ. of Toronto Press. 2010, p. 196.
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Phillips, Ruth. The Collecting and Display of Souvenir
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Anthropology of Art: A Reader. Ed. by Howard Morphy and
Morgan Perkins. Malden, MA [u.a.] Blackwell, 2006, p. 431–
454.
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Orth, Ernst Wolfgang. Symbolische Formung zwischen
Kulturologie und humanistischer Kulturanthropologie.
Seminar. Universität Trier. Protokoll 2006, s. 6.
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Anthropology. New York: Berghahn, 2009, p. 29–52.
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зията. Възприемането и представянето на обектите е
повече социален отколкото природен процес. Степента на усвояване и културната интерпретация зависи
от индивидуалния опит и от познанията. Например,
картичка от началото на ХХ век с мотив от Магдебургската гара няма нищо общо с град Магдебург, а показва вече несъществуваща гара в Лайпциг, откъдето са
тръгвали влаковете за Магдебург и околните градове.
Така първо се отговаря на въпроса какво се представя
с дадения обект, а след това видяното се интерпретира, т.е. „прочита” и разбира.
Предисторията на съвременната пощенска картичка започва още през първата половина на ХIX в.
През 1865 г. пощите пускат в обръщение картички с
предварително отпечатани текстове15, които предлагат много малко място за ръкописни бележки. Пощенската картичка се използва, за да се опрости и
съкрати писмената комуникация. Тя има определена
големина, място за пощенска марка и за адреса на получателя. Обратната ѝ страна е празна и предназначена за текста на подателя. Освен издадените от държавата пощенски картички в обръщение са и картички
от частни фирми и лица. Те се ползват като запазена
марка или отличителен белег за частна кореспонденция16. Пощенската картичка има успех не само заради
опростената си форма, краткостта и непринудеността
на съобщенията, но и заради ниската такса за изпращане. В неин минус е обстоятелството, че тя е открита
и всеки може да прочете написаното, както и да злоупотреби с нея като анонимен подател – освен ако не
е сложена в плик, но тогава цената ѝ се изравнява с
тази на писмото. Откритите текстове, изпращани по
пощата, не са защитени от закона за тайната на кореспонденцията. Подателят, изпращайки своя текст без
плик, е съгласен с тези условия – т.е. съдържанието на
неговото съобщение да стане достъпно за всеки.

Актуално

2.1. Зараждане и
разпространение
Раждането на пощенската картичка е предизвестено от френското филателно списание „Алманах на
малките пощенски издания” (L`Almanach de la Petite
Poste) още през 1777 г. със следното кратко съобщение: „В днешно време съществуват някои графични
отпечатъци върху картички, които са приети от пощите и могат да се ползват за изпращане на всякакви
писмени съобщения. Това откритие е направил графикът Демезон (Demaison), за когото в момента се
говори много...”17. Пощенската картичка се споменава
през 1760 г. в Париж, където по пощата са изпращани
открити съобщения, а през 1784 г. във Виена се въKempgen, Sebastian. Postkarten als Quelle zur
bulgarischen Sprachgeschichte der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts. 2009. Orig. publ. In: Kosta, P. & D. Weiss (eds´)
Slavistische Linguistik 2006/2007, München, 2009, s. 221–
246.
16
Handwörterbuch des Postwesens. Frankfurt/Main. 1953.
s. 351.
17
Hille, Horst. Postkarte genügt: Ein kulturhistorischphilatelistischer Streifzug. 1.Aufl. Leipzig [u.a.] : Urania-Verl.
1988. s.14.
15
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вежда постоянна практика за изпращане на открити
картички. За съжаление, до днес не е запазен нито
един екземпляр от подобни издания. Поради тази
причина не може да се докаже, че още преди официалната рождена дата на пощенската картичка (1 октомври 1869 г.) в Австрия има опити за нейното използване като средство за кореспонденция и общуване18.
През 1868 г. две големи лайпцигски издателства
с печатници и книжарници, независимо едно от друго,
подават молба до Берлинското управление на пощите
за разрешение да издадат „универсална картичка за
кореспонденция”19. Съобщенията са отпечатани предварително на обратната страна и валидното трябва
да се отбележи с кръстче. Молбата е отхвърлена, но за
първи път в употреба се въвежда понятието „картичка
за кореспонденция”. Историята продължава в Австрия.
Във виенския всекидневник „Нова свободна преса”
(Neue Freie Presse) на 26 януари 1869 г. излиза статия
от професора по икономика Емануел Херман20, озаглавена „За един нов вид кореспонденция с помощта на
пощата”. В нея той отделя особено внимание на икономическите аспекти на кореспонденцията с пощенски картички, чийто текст по подобие на телеграмата
трябва да бъде ограничен до 20 думи и таксата да бъде
съвсем минимална. Тази статия достига до генералния
директор на пощите и телеграфите д-р Винсент барон
Мало фон Венеанович21, който след преодоляване на
известни трудности и несполуки успява да се наложи
и да въведе кореспонденцията с пощенски картички22.
Почти четири години по-рано в Германия на 30
ноември 1865 г. висшият пощенски съветник и служител Хайнрих фон Щефан23 предлага на Петата конференция на пощенската фондация в Карлсруе да се пусне
в употреба „пощенски лист” без отпечатана стойност.
Това предложение остава без последствия и не се реализира на практика, тъй като мнозинството от делегираните членове смятат, че изпращането на открити
съобщения е „обидно и неморално”: „Притеснително е
обстоятелството, че пощальоните, а преди всичко децата и слугите биха могли да прочетат съдържанието;
възможно е и да злоупотребят с картичките, изпращайки анонимно непристойни и обидни послания”24.
Идеята е реализирана на 1 октомври 1869 г., когато австрийската поща издава и пуска в обръщение
създадената от професора по национална икономика д-р Емануел Херман „карта за кореспонденция”
(Correspondenzkarte) с отпечатана на нея стойност. В
този вид тя е въведена от Бисмарк в Прусия (1870 г.),
още същата година – във Финландия и Великобритания, а до края на 80-те години в почти всички страни
на Европа и Азия. В началото се предлага текстовете
да се ограничават до 20 думи и картичката да се пренася срещу малка такса, както телеграмата. Обратната страна с размери 8,5 Х 12 см е предвидена за свободен текст, а цената на марката е 2 кройцера, докато
писмото струва 5 кройцера25.
В България пощенската картичка навлиза веднага след Освобождението (през 1879 г.) и представлява лист с отпечатана на него пощенска марка. Цената на новото средство за общуване е десет сантима,

Актуално
тъй като в страната все още не е въведена национална парична единица. Освен отпечатаните марка и
герб с пощенски рог на нея са нанесени „Union Postale
Universelle Bulgarie“ и две напомняния: „1) На тая
страна ся не дозволява да ся пише друго освен адресътъ; 2) Пощенско-то Управление не отговаря за съдържанiе-то на писмо-то”26. Историята на пощенската картичка в България е свързана с Русия и поради
тази причина тя се нарича и „отворено писмо”, а не
„Postkarte“. Името „пощенска картичка” (Postkarte) е
въведено на 26 април 1870 г. от Прусия и Баден-Вюртемберг, които отхвърлят австрийското „картичка
за кореспонденция”. Стойността на марката е отпечатана на страната, определена за адреса. В България и Швейцария картичките са разрешени само за
вътрешна кореспонденция. Изпращането на открити
пощенски картички между отделните държави става
въз основа на вече сключени двустранни споразумения. С договора от Берн, подписан през юли 1875 г.
от 21 държави, се регулират възможностите за международно ползване на пощенските картички, а през
1878 г. със Световния пощенски договор се включват
и други страни с разрешение за изпращането им27. За
периода от 1870 г. до 1888 г. картичките се разпространяват на почти всички континенти и стават масово използвано средство за кореспонденция. Както
почти всичко, идващо от Европа, пощенската картичка навлиза бързо в българския обществен живот.
Пощенски картички се въвеждат като уведомителни
известия, изпращани от учреждения, но постепенно
навлизат като новост в частната кореспонденция,
където се наблюдава и нарастващо видово разнообразие. Като мотиви се използват природни пейзажи, образи от известни литературни произведения
и картини, исторически места, паметници, сгради и
събития, личности от културата, политиката и науката, както и художествени картички или така наречените авторски картички с текст и образ.
Hille, Horst. Postkarte genügt: Ein kulturhistorischphilatelistischer Streifzug. 1.Aufl. Leipzig [u.a.] : Urania-Verl.
1988. s. 15–18.
19
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„Пардубитц” (Pardubitz) искат разрешение за издаване на
универсални пощенски картички на 1юни и 1 август 1868
г. – Бел. авт.
20
Емануел Херман (1839–1902 г.).
21
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22
Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950
(ÖBL). Bd. 2. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, 1959, s. 291.
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24
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Kulturgeschichte der Postkarte. Dortmund. 1985. s. 403.
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Telekommunikationsgeschichte: Das Archiv (2009) 3, s. 51.
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Още със самото навлизане в живота на българина
пощенската картичка поема всички функции, познати от присъствието ѝ в европейската система за комуникация. „Чрез река Дунав и най-вече чрез корабите,
които пътуват по нея до нашите градове Русе, Видин,
Свищов, Силистра достигат европейските порядки...
През 1892 г. по времето на Първото земеделско и
промишлено изложение в Пловдив и у нас е издадена
първата илюстрована картичка. Разпространението
на пощенската картичка бележи истински връх с приемането на Закона за пощите. С него през 1897 г. се
разрешава на различни ведомства и частни лица да
издават пощенски „откритки” – обикновени илюстровани картички. Преди това илюстрованите картички
са се издавали инцидентно”28.
Съотношението между обществено-публичната
функция на пощенската картичка и индивидуалната ориентация на частното съобщение зависи както

Актуално

от момента на изпращане на посланието, така и от
авторите. В този смисъл картичката е изразител на
идентичността и се възприема не само като епистоларно средство, а и като документ. Авторският текст
се вмества в по-широкия контекст на съвремието.
Пример за тази зависимост е кореспонденцията от
фронта. Военната пощенска служба е спомената още
през 1715 г. в Прусия. През следващите неспокойни за
Европа десетилетия нейните форми на организация
и изпълнение се усъвършенстват и разширяват. През
Първата световна война 1914 – 1918 г. съществуват
740 военни пощенски служби с 8 131 служители, като
допълнително към тях работят 5 115 военни и други лица. Обработените писма от и за фронта са над
28,7 милиарда. Преди Втората световна война, още
през 1938 г., специално е издадена наредба за регулиране и изграждане на военната пощенска мрежа
(Feldpostordnung, 1938). За така наречената военна
или фронтова поща са предвидени открити пощенски картички, за да бъде съдържанието на текстовете
достъпно за всеки. Статистиката показва, че през Втората световна война 1939 – 1945 г. военната поща е

Кехлибарева, Соня. Какво разказват пощенските картички. В: Изгрев. бр. 5, 01.01.2005.
28
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щенски картички, специално отпечатани с предварителен текст. Те също са изпращани безплатно. По
време на и след Първата световна война военнопленниците нямат право да задраскват части от текста и
да добавят свой текст между редовете. Това решение
на немската пощенска администрация тогава е взето,
за да се спестят проблеми с цензурата. Изпращачите
търсят изход от това положение и започват да пишат
с перо без мастило или със сок от плодове30.
Успехът на пощенската картичка се дължи на
нейната функционалност, видово разнообразие и
непретенциозност. Едноцветните литографски отпечатани правоъгълни картончета са продавани на места с много движение на туристи и гости. Скоро те се
превръщат в хромолитографски (цветни) отпечатъци, които стават търсени от колекционери31.
Въвеждане и разпространение
на пощенската картичка в света32

Години на пускане
в употреба

Държава на разпространение

1869

Австрия

1871

Белгия, Холандия, Дания, Канада
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обслужвана от около 30 000 служители и пратките до
1944 г. включително са над 30,6 милиарда. Военните
картички за кореспонденция с фронта са изпращани
безплатно и на мястото на адреса е предвидено място
за попълване на военната част на получателя или подателя. Отпечатвани са два вида картички – от фронта към родината и от родината към фронта. От това
зависи къде ще се намира мястото за попълване на
военния адрес. Съобщенията от фронта трябва да дават сведения за победи, за здравето на кореспондента
и нуждата му от дрехи и храни. Цензурата регламентира в по-малка степен частните комуникации между
фронта и близките.
Това важи и за изпратените картички и писма от
българските фронтове. Елиана Райчева цитира в изследването си „Образци на европейската литература
в българските пощенски картички от началото на ХХ
век” следния текст от фронта:
„До госпожица Йовка Казанджиева. Ч. И. День –
Пия чаша за здравето на именницата. Дано Бог даде
щото друг път го не празнуваме в окопите. Привет от
твой поручик П...”29.
След края на войните чрез специално отпечатани
съобщения във вид на пощенски картички семействата научават за съдбата на близките си. Картичките
са основното средство за връзка между военнопленниците и родината. В България и Германия към Червения кръст се организират служби за издирване на
изчезнали, военнопленници и загинали. По цензурни
съображения военнопленниците трябва да ползват
за своята частна кореспонденция само открити по-

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1883
1886
1888

Финландия, Великобритания, Германия
Швеция, Норвегия, Русия, Цейлон
САЩ, Франция, Сърбия, Румъния
Италия

Уругвай, Гватемала
Гърция
Турция

Португалия, Персия, Аржентина

Египет, България, Исландия, Мексико
Бразилия, Нюфаундленд
Колумбия
Перу

Конго

Черна гора

Българско общество за проучване на ХVII век: Интердисциплинарна научна конференция „Модерността вчера
и днес” (25–26 февруари 2002).

29

Die Post in ihrer Zeit: Eine Kulturgeschichte menschlicher
Kommunikation. Heidelberg: Decker. 1990. s. 345.

30

Примери за това развитие са събрани в колекцията
картички „Стара Варна 1902–1964” и представят интензивното им използуване за изпращане на съобщения от
известните български морски бани.

31

Узлова, Лилия. Gruß aus: Поздрав от Европа. София: Арс
Магна, 2010, с. 10.
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2.2. Видове и употреба
Налагането на видовото разнообразие на пощенските картички започва с развитието на техниките
за художествено оформление. Според начините на
отпечатване те са едноцветни (литографски) и многоцветни (хромолитографски). Едва през 1896 г., след
откриването на нови методи за отпечатване и размножаване, се появяват картичките изгледи, които
веднага стават обект на колекциониране. Оттогава
започва да се прилага многоцветното отпечатване,
така наречената „хромолитография”. Черно-бели и
цветни картички съществуват паралелно от появата
им на пазара до днес.
Видове картички
според техниката на отпечатване33

Период на
разпространение

Вид и цвят

Вид на отпечатъка/
фотографията

1870 – 1894

Едноцветни

Литографии

1970 –

Цветни

Фотокартички

1895 – 1905
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1914 – 1965

Многоцветни
Черно-бели

Хромолитографии

Истински фотографии

Едноцветни са снимките на гравюри, офорти,
различни видови графични отпечатъци, черно-бяла
фотография и др. Цветни обикновено са изгледите от
градове, паметници и други забележителности. Към
това общо оформление се добавят и различни апликации като щанци, аромати, издаване на звуци при натискане и промяна на изображенията при завъртане.
Особено бързо стават популярни картичките от типа
„Поздрави от...”, които се състоят от няколко изгледа
(градове, природа, исторически забележителности и
т.н.) и са оформени в една композиция. С тях се преследват рекламни цели за привличане на туристи в
курорта, града или населеното място с природни и
исторически забележителности34. Дълго време картичките с изгледи преобладават на пазара и са почти
единствените, които служат за изпращане на частни
съобщения. Постепенно техният монопол започва да
се измества от картички с пожелания за рожден ден,
сватба, раждане на дете и други събития от личния
живот. Мотивите, изобразени върху тях, са различни:
красиви жени, влюбени двойки, животни, пейзажи,
литературни сюжети и персонажи (много популярни
в България в началото на ХХ в.), портрети на крале,
благородници, политици, заслужили генерали, личности от изкуството и обществото... Трудно може да се
намери тема, която да не присъства върху пощенските картички като мотив35. Пример за зависимостта на
картичката като средство за комуникация от историята е смяната на мотивите върху тях и ограничаването
на отпечатъците паралелно с избухването на Първата
световна война. Повечето „цивилни” сюжети са изместени от картички с патриотични лозунги, със знамена,
изгледи от военни действия и битки, войнишко всекидневие и т.н. Поради липса на персонал, материали и
производствен капацитет качеството на продукцията

спада до минимум, а многообразието на изобразените
сюжети се намалява драстично. Пощенската картичка
губи донякъде „индивидуалността” си, политизира се
и се превръща в масов продукт.
Между двете войни цивилните мотиви се завръщат, но скоро трябва да отстъпят първенството си на
военната поща. След войните картичките започват
да се произвеждат машинно, в голям тираж с често
повтарящи се мотиви. Въпреки това те не загубват
своето етноложко и социално-културно значение и
остават важен „нагледен” източник на информация за
развитието на градовете, модата, историята на превозните средства, ресторантите и „вкуса” на хората
през даден период от време. Картичките продължават да документират архитектурата на сградите, градоустройството, улиците, автомобилите и облеклото.
Атрактивността и познавателната им стойност се повишава в европейските страни през 70-те години.
Разпространението на картичките с изгледи се
разширява паралелно с развитието на масовия туризъм, особено в края на 60-те и 70-те години, зависимост, актуална и до днес36. Да се пишат и изпращат
картички се запазва като мода, израз на добър вкус
и поведение. Знак на внимание към близки и приятели са кратките съобщения, получени от прекарани
33

Пак там, с. 11.

Wicki, Otto. Geschichte der Post- und Ansichtskarten. Bern:
Zumstein & Co. 1996, s. 12.

34

Till, Wolfgang. Alte Postkarten. München: Weltbild Verl.
1994, s. 23.

35

В случая трябва да се отбележи, че се увеличава изпращането на електронни картички и съобщения чрез интернет, което ограничава в известна степен класическата
функция на пощенската картичка.

36
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отпуски и пътувания. Картичката загубва донякъде първоначалното си предназначение на „отворено
писмо” за предаване на кратка и бърза информация.
Засилва се „салонизирането” и „приватизацията”
ѝ, което постепенно довежда до диференциация на
нейните функции. Посланията и употребата ѝ придобиват все повече частен характер. Това развитие
се отразява върху видовото и жанрово разнообразие
на предлаганите мотиви. Най-голямата група са вече
споменатите картички с изгледи, предназначени за
съобщения и поздрави от почивка, посещения на забележителности, големи събития и т.н. Следващата
по популярност група са поздравителните картички.
Доколкото е известно, поздравителни картички
съществуват още от ХVІІ в., когато са изпращани в
затворени пликове. Изработката им тогава е трудоемка и ръчна, което ги прави малки произведения на изкуството. Много от тези стари техники, като колажи,
апликации, механизми за изтегляне на части и прегъване се прилагат и до днес за производството на
картички уникати или картички с много ограничен
тираж. С въвеждането на по-бързата цветна печатарска техника се увеличават и тиражите. Ръчно изработените елементи изчезват напълно и това води до
поевтиняване на продукцията. Изпращането на пожелания, написани на открити картички през ХVІІІ и ХІХ
в., не е особено популярно, поради интимната интонация на съобщенията и индивидуалната нагласа на
самата кореспонденция37. Писането на писма по това
време е изкуство, литературно занимание с художествена и познавателна стойност.
„Като любимо епистоларно средство, не само като
документ, пощенската картичка става литературен
факт. Очевидно е, че илюстрованата картичка изгражда особен тип художественост, почиваща на отношението текст – образ, при което образът е призван да
генерира сноп от полисемични значения. Нейният избор издава амбицията на пишещия да превърне текста
в надбитово послание, което е в състояние да се впише
във високите регистри на културния живот”38.
От 90-те години на ХІХ в. масово започва изпращането на открити картички с пожелания особено за
Коледа, Великден, Нова година, рождени дни и др. За
сватба, кръщенета и смърт остава традицията картичките да бъдат изпращани в плик, тъй като вътре
често се слагат и пари. Мотивите на картички, отпечатани за големи християнски празници, противно
на очакванията, са свързани рядко с религията или
църквата. Най-често те изобразяват елха, свещи, зимен пейзаж със снежни човеци, дядо Коледа, боядисани яйца, цветя, агнета, пилета и т.н.
Друг вид картички, предназначени за изпращане
на индивидуални послания, са жанровите картички с
вицове, поговорки, афоризми, текстове на песни, литературни текстове и др. Още с избора на текста върху тях адресанта „информира” за някои характеристики на собствената си идентичност и отношението му
към адресата или описанието на даденото събитие.
Затова те с право се отнасят към епистоларните средства със силно изразени индивидуални функции.
Тясно свързани със съвременността и истори-
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ята с голямо познавателно значение са картичките
портрети на известни личности от изкуството, политиката, благородници, спортисти и т.н. Тяхното предназначение е да запечатат съобщения за събития,
свързани с изобразяваната личност, държавата или
съвремието.
Истински произведения на изкуството са картичките, създадени от художници, графици и архитекти. Популярни днес са картичките отпечатъци на австрийския архитект Фриденсрайх Хундертвасер. Към
тях трябва да се отнасят и картичките с декоративни
апликации. Те са художествено проектирани от художници приложници, а са изработвани ръчно. Повечето
от тях са правоъгълни и предлагат малко вътрешно
пространство за текст, тъй като фантазията на дизайнера при избора на материалите и мотивите не познава граници. Приложението на апликационната техника се допълва от многобройни малки „механизми” и
причудливи изобретения. Едно от тях са картичките,
при които някои детайли се виждат, като се обърнат
срещу слънцето. Обикновено това са луната, звездите,
осветени прозорци и улични лампи. Монополът за производството на картичките „лунна светлина” в Германия е бил в ръцете на фирма „В. Хагелберг” от Берлин.
Друга приумица за производството на картички е техниката на издърпване и завъртане. Детски книжки с
приказки, оформени на същия принцип, са много популярни в края на 60-те и началото на 70-те години39.
По пазари и панаири доскоро присъстват и художници, които изрязват силуети от хартия и ги лепят на
картон като пощенски картички със собствен образ.
До 1992 г. съществуват и така наречените картички
с отговор, които са прегънати на две части. Едната
страна се попълва от подателя с въпрос или проблем,
изискващ отговор, а другата се връща попълнена с отговор от получателя. Размерите са двойно по-големи
от тези на нормалната пощенска картичка40.
В България веднага след Освобождението навлизат почти всички изброени видове картички. Те
допринасят за създаване и разпространяване на една
нова европейска по своето съдържание епистоларна
култура. Присъстват във всяка област на живота като
средство за комуникация и спомагат за оформяне на
общественото поведение в зараждащите се структури
37

Till, Wolfgang. Alte Postkarten. München. 1983. s. 32–46.

Райчева, Елиана. Образци на европейската литература
в българските пощенски картички от началото на ХХ век.
Интердисциплинарна научна конференция „Модерността
вчера и днес” (25–26 февруари 2002).

38

Монополът за тяхното производство в соиалистическите страни принадлежеше на чехословашките издателства
за детска литература, напр. „Артриа”. Най-често това бяха
популярни приказки на братя Грим. В България също се
внасяха малки количества, които се разпродаваха много
бързо, най-вече „под тезгяха”. По един екземпляр от „Захарната къщичка”, „Снежанка” и „Червената шапчица” са
все още собственост на автора и гордост на семейството.
Бел. авт.
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и слоеве . Ражда се изцяло нов етикет на социално
поведение, който е смесица от европеизация и национална идентичност. По европейски образец картички
се изпращат по всякакъв повод: от варненските морски бани, посещавани като знак за състоятелност и
положение в обществото, до поздравления за празник, семейна кореспонденция, военна поща и административни съобщения42. Според мотивите на изображенията в България се разпространяват същите
видове, както и в европейските държави:
• топографски картички с изгледи от градове,
местности, пейзажи, исторически паметници и паметници на културата;
• исторически, спортни, стопански и културни
събития;
• поздравителни картички;
• с растения, животни, технически новости и
природни явления;
• картички с рекламен характер;
• художествени произведения.
С времето навикът да се изпращат картички по
различни поводи или да се съобщи за събитие или
факт се превръща в необходимост и израз на добър
тон. Картичките са утвърден елемент в епистоларната култура. Традицията в Германия е установена
по-рано, отколкото в България, и двустранните връзки на различно ниво допринасят за развитието ѝ на
българска почва. Утвърдени немски издателски къщи
пренасят технологии на отпечатването и разпространяването им през годините след Освобождението.
Традициите и присъствието на пощенските картички в българската обществена действителност се развиват синхронно с европейския опит, но преместени
назад във времето. Обемът на самата размяна между
Германия и България е най-голям в сравнение с останалите европейски държави. Причините за това са
икономическата и политическа обвързаност на двете
страни и огромното производство на пощенски картички в Германия. Изследванията на частни архиви,
собственост на респонденти от двете страни, очертават следните тенденции: от Освобождението до 1945
г. преобладават картички от Германия, отпечатани
там и изпратени оттам, а след 1945 г. до 1990 г. се наблюдава обратното явление – повечето картички са
български и изпратени от България43.
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3. Значението на архиви
от пощенски картички
и фотографии за работата
на генеалозите

Изследването на архиви с пощенски картички и
фотографии допринася както за „онагледяване” на семейната и национална история, така и за съхраняване
на важни по своето значение извори за развитието на
социалните отношения, на самите населени места, печатарството и фотографията. Те са едновременно история на комуникациите, обществото, печатарството
и фотографията. Съобщенията, изпратени чрез тях
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по различни поводи, насочват вниманието не само
към техните автори, но и към социалното битие на
съвремието, културологията на семейството и проблемите на всекидневието. Освен това пощенските
картички и фотографиите документират развитието
на населените места, етапите на застрояването и индустриализацията им. Те са нагледно доказателство
за икономическия възход или упадък на цели райони през годините на тяхното съществуване. Особено
след разрушения по време на война или промени в
градоустройствените планове, архивите от картички
и фотографии с изгледи остават единствените свидетелства за предишния вид и разположение на сградите и улиците. Към всичко това трябва да се добави и
значението им като „документи“, онагледяващи исторически събития от световен и национален мащаб.
За разлика от класическите източници на генеалогична информация, например данъчни списъци,
водени още през Средновековието, списъци на жителите на населените места, по-късно полицейската регистрация, домакински книги, списъци на дарители и
спомоществователи, тефтери на занаятчийски задруги и т.н., „картичките за кореспонденция“ се появяват
сравнително късно.

4. Заключителни думи

За съжаление днес пощенските картички все
повече загубват своите „комуникационни” позиции,
следствие от навлизането на интернет и други съвременни системи за съобщение, което обаче не означава тяхното пълно обезсмисляне. Прогресивно с
времето започва да нараства значението на архивите
от картички като извори за генеалогични изследвания, които тепърва ще започнат да се обработват и
да стават достъпни за широката публика. Пощенските картички са и остават нетрадиционно средство за
проследяване на динамиката в проявите и развитието на идентичностите и историческата реалност, естествено преплетени и представени чрез социалното
поведение на индивида, семейството и етнокултурната среда. Мястото на картичките в тези процеси не се
изчерпва само с изпращане на съобщения и размяна
на любезности. Мотивите и изгледите, отпечатани
върху тях, „внасят” и „онагледяват” за получателя и
подателя изживяната действителност. В този смисъл
не бива да се подценява познавателното им значение
като посланици на чужди култури, влияния, нрави и
духовни ценности.
Ключови думи: архиви, генеалогия, пощенски
картички, фотографии

Дамянова, Р. Писмата в културата на българското Възраждане. Шумен: Глаукс. 1995.
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Примери за този вид кореспонденция са представени в
архив „Стара Варна 1902–1964”.
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В случая се имат предвид архиви на респонденти (сем.
Гайслер, сем. Мюлер, и др.), които през периода на социализма са почивали в България или са пребивавали по
различни поводи в страната. Към тях се добавят и архиви
собственост на автора и семейството му.
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Наградата на ББИА
„Подкрепа за библиотеките 2011”
Обществената подкрепа е много важен и определящ фактор за развитието на библиотеките. Отношението на личностите, на различните обществени групи и организации и на бизнеса към състоянието на
библиотеките е индикатор за съхранената духовност,
за силата на духа, а същевременно e залог за бъдещето на нацията и връзките между поколенията.
Годишните библиотечни награди са учредени
от УС на ББИА през 2010 година във връзка с 20-годишния юбилей на организацията. Наградите се присъждат ежегодно за постижения през предходната
година. Те се определят на конкурсен принцип. Наградата „Подкрепа за библиотеките“ се присъжда на
лица или организации, които са оказали подкрепа на
библиотеките в тяхната многостранна дейност в полза на обществото, подпомогнали са иновативни идеи,
допринесли са за разширяването на услугите, които
библиотеките предоставят, спомогнали са за реализация на проекти с висока обществена и професионална значимост, съдействали са за дейности, допринесли за издигането на международния авторитет на
българските библиотеки и библиотекари. С помощта,
оказана на библиотеките, организациите, фирмите и
институциите дават своя принос в изграждането на
положителна визия за библиотеките и по-силното им
присъствие и видимост за местната общност и българските граждани. Наградата се състои от грамоти
за номинираните и почетен плакет за класирания на
първо място.
За периода на събиране на предложения в офиса
на ББИА се получиха много писма с достойни кандидатури. УС на ББИА определи система от критерии,
съответстващи на обявените в Статута на наградите,
и в оспорвана борба излъчи победителите за 2011 г.
В навечерието на 1 ноември – Денят на българските будители, Българската библиотечно-информационна асоциация връчи грамоти за номинации
и с признателност удостои със заслуженото отличие
носителя на наградата „Подкрепа за библиотеките
2011”. Тържеството се състоя в Столична библиотека.
Участниците бяха топло приветствани от домакините
в лицето на зам.-директора Спаска Тарандова и поздравени от директора на институцията г-н Михаил
Белчев, който прие и наградата от името на победителя.
В навечерието на светлия празник се обърнахме
с благодарност към тези, които посветиха усилия и
средства за добри дела и подкрепа към библиотечните институции. Те имат своя история, свои цели и
ценности, които е редно да знаем и помним.

Номинираните
Фондация „Обществен фонд – Русе” е основана в
началото на 2011 година и обединява граждани, неправителствени организации, местната власт и бизнеса за
осъществяване на общите интереси и приоритети на
общността. Фондацията стимулира и вдъхновява местната благотворителност, създава култура на дарителство и подкрепя широк спектър от каузи. Тя е член на
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таловите разходи на Община Казанлък за ремонт на
хранилищата. Материалната база на библиотеката е
недостатъчна и отдавна остаряла. Поради тази причина цели колекции се съхраняват в неподходящи
за целта избени помещения. Сред тях са периодични
издания от периода 1878 – 1944, българска и чужда
периодика от 1944 година до наши дни, както и други
фондове. За първи път в дългата история на библиотеката се пристъпва към разрешаване на въпроса за
ремонт на хранилищата. Гласуваната сума възлиза на
17 000 лева. Значително се увеличава и общинската
субсидия за издръжка на библиотеката.

ББИА онлайн, брой 6 / 2012

Носителят на наградата

Асоциацията на обществените фондации в България
(АОФБ), която е учредена през 2005 година и включва
обществени фондове в над десет града в страната.
Фондацията е дългогодишен партньор на Регионална библиотека „Любен Каравелов” в дейностите ѝ
за насърчаване на детско-юношеското четене и провокиране на интерес към знанието и творчеството у
децата. Една от първите инициативи на Фондацията е
провеждането на кампания за фондонабиране „Децата на Русе за Библиотеката”. По време на кампанията
„Обществен фонд – Русе” работи за привличане на дарители, набиране на средства за обогатяване на детския отдел на библиотеката и популяризиране на разнообразната ѝ дейност. Проведени са 14 инициативи
за осъществяване целите на кампанията, над 3 000
участници са привлечени в етапите по нейното реализиране, 55 фирми и над 120 частни лица даряват
над 5 500 лева и библиотечни материали за още над 2
400 лева. Членовете на фондацията и лично нейният
председател Валентин Борисов се включват като доброволци в цялостния процес на кампанията.
Община Казанлък, представлявана от кмета
г-жа Галина Стоянова. Казанлъшката общественост
е позната в страната с добрите си традиции на уважение към знанието, с изконното си родолюбие и преклонение пред всичко, що носи просвета и е на „полза
роду”. Цялостната политика, водена от общинската
администрация спрямо библиотека „Искра”, е политика на подкрепа, оценка на значимостта на институцията и професионализма на екипа. Това в най-голяма
степен се отнася до г-жа Галина Стоянова – кмет на
Община Казанлък, която се отличава с отговорност
към гражданите на общината и към културните институции, създадени да пазят традициите на будните
казанлъчани и да пренасят през вековете заветите и
примера им.
Разбирайки много добре значението на Общинската библиотека „Искра” за общността и неотложната необходимост да бъдат решени поне част от дългогодишните ѝ проблеми, г-жа Стоянова лично внася
предложение да се увеличи бюджетът на библиотеката и настоява за целево заделяне на средства в капи-

Фонд „Русский мир” е създаден през 2007 година. В партньорство с водещи национални институции
фондът открива центрове в целия свят, комплектува
библиотеките си с издания на водещи руски издателства – книги по история, философия, култура, изкуство, художествена и научнопопулярна литература,
речници, енциклопедии, справочници и периодични
издания, учебно-методически пособия, аудио- и видеоматериали, колекция мултимедийни издания, предоставя безплатен достъп до електронни бази данни.
На 18 ноември 2011 г. е открит Руски център в
Столична библиотека – 77-ият в света и третият в България. За осъществяването на проекта Фондът инвестира средства за ремонт на помещенията и покупка на
оборудване; предоставя книги и материали; осигурява
мебели и техника – 7 компютъра, 1 лаптоп, мултимедия, електронна дъска, принтер и скенер, телевизор и
сателитен приемник, озвучителна уредба, фотоапарат,
видеокамера за 35 360 лв.; предоставя над 1 000 тома
книги и материали на стойност 24 357 лв.
В Руския център се осъществява богата и разнообразна дейност – срещи, семинари, дискусии, лектории, обсъждания на книги, музикални вечери, творчески срещи, прожекции на филми, работа на курсове,
школи и клубове, достъп до нови книги и електронни
бази данни, разработване на собствени бази данни.
Тези инициативи допринасят за повишаване на престижа на институцията. Тя може да служи като модел
за изграждане визията на модерната библиотека,
адекватна на очакванията на обществото.
ББИА си поставя благородната цел чрез наградите, превърнали се в ежегодни събития, да покаже
спомоществователите на новото време, да възкреси
позабравени традиции на почит към знанието и човешките ценности. Същевременно, като съвременни
хора, ще отдадем дължимото на тези, които сбъдват
мечтите и създават бъдеще, доминирано от знанието
и взаимопомощта.
Материала подготви: Ели Попова

Ключови думи: награди, Община Казанлък, подкрепа за библиотеките, Фонд „Русский мир”, Фондация „Обществен фонд – Русе”
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Коя е тази библиотека?
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Обмен в Централната обществена
библиотека на град Верия
по програма
„Учене през целия живот”
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Анна Попова / apopova@lib.bg
ИБ на ББИА

Десет колеги, преподаватели от програмата за придобиване на III степен на професионална квалификация по професията „Библиотекар”,
проведоха едноседмичен обмен в Централната
обществена библиотека на град Верия, Северна
Гърция. Проектът на ББИА Иновации и модерни
практики в съвременната библиотека: обмен
в Централната обществена библиотека на гр.
Верия бе одобрен от Центъра за развитие на човешките ресурси за финансиране по програма „Учене през целия живот” на ЕК (Секторна програма
„Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност на професионалисти в областта на професионалното
образование и обучение”).
Изискванията към нашите специалисти бяха
повлияни от профила на приемащата институция
и акцентите в 5-дневната работна програма: да
бъдат преподаватели по организация и управление на библиотеките, по библиотечно обслужване,
включително и услуги за хора с увреждания, по ИТ
иновации; да бъдат управленци или консултанти,
за да могат да прилагат наученото, да го внедряват по места и да обучават други след завръщането си. Комисията на ББИА избра за участие следните колеги: Десислава Иванова, Мариана Гинева,
Женета Александрова, Искра Иванова, Петя Георгиева, Николина Коцева, Ивета Филипова, Росица
Куцарова, Анна Кожухарова, Анелия Иванова.
Посещението се състоя от 14 до 20 октомври
2012 г. Приемащата страна – Централната обществена библиотека на град Верия – бе избрана
от ББИА за домакин на програмата за мобилност,
защото е библиотека с водещ европейски опит.
Тя е публична институция на подчинение на Министерството на образованието, религиозните
дейности, културата и спорта. През 2010 г. библиотеката спечели годишния конкурс „Награда
за достъп до учене” (Access to Learning Award) на
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. Наградата се
присъжда за „творческо използване на информационни и технологични услуги, които подпомагат
икономическите, образователните и културните
потребности на повече от 180 000 граждани”.

Български и гръцки колеги пред входа на
Централната обществена библиотека на град Верия

За измеренията
на ДОСТЪПА
Библиотеката е една от 80-те държавни обществени библиотеки, затова се нарича Централна обществена библиотека. Обслужва град от 42 000 жители и
неговите околности – общо около 180 000 жители.
Достъпът е най-важната дума в мисията и целите на библиотечните програми на Фондация „Бил и
Мелинда Гейтс”. Тъй като световният ежегоден конкурс на Фондацията се казва „Награда за достъп до
учене”, във формуляра за кандидатстване донорът
иска да научи всичко за достъпа и поставя два въпроса: 1. С колко персонал разполага кандидатстващата
библиотека?; 2. Колко часа е отворена за посетители? Тези въпроси допълват информацията за ресурсите, колекциите и иновациите. Достъпът е не само
в осигурените бази данни и компютърните работни
станции, свързани с интернет. Ако библиотеката притежава богат фонд, но е отворена само 8 часа или помалко, какъв достъп има ходещият на работа човек,
след като в повечето случаи неговото работно време
съвпада с това на библиотеката, или пък поради натоварения градски транспорт е безсмислено да пристига в 18.30 ч., защото библиотеката затваря по същото
време?
Централната обществена библиотека на град
Верия е отворена за посетители 12 часа на ден – от 8
до 20 ч. В нея работят 11 библиотечни специалисти,
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подпомагани от 11 учители на 8-часов работен ден.
Тези учители биват командировани за една година
в библиотеката, когато в училището не могат да им
осигурят пълен норматив за дадена година. Вместо
да бъдат съкратени, те работят в заемната служба на
библиотеката, подреждат фонда, водят занимания
на деца, обучават възрастните за работа с компютри.
Учителят по английски, например, чете книжки на английски на малките деца и обслужва модула „Заемане” на автоматизираната библиотечна система. Тези
временни командировки се улесняват от факта, че и
училището, и библиотеката са подчинени на едно и
също министерство.
Всички ние си зададохме въпрос, който заслужава проучване: има ли библиотека в България с 22-ма
души персонал, която е отворена по 12 часа на ден от
понеделник до петък, а в събота – 6 часа?
Колкото повече часове е отворена библиотеката,
толкова повече хора влизат. Потокът от хора и най-вече от майки с деца е неспирен. На ден отчитат средно
350 посещения. От 42 000 жители на града 25 000 са
регистрирани потребители на библиотеката. На заемното гише обслужват трима библиотекари едновременно. Използват уеб базираната интегрирана библиотечна система V-smart (http://www.vubis-smart.
com/html/envsmart.htm). Целият фонд е отразен в
онлайн каталога. Годишно се заемат средно 170 000
материали.
Когато се върне книга, за която вече чака друг
потребител, незабавно му телефонират. Ако не го намерят, опитват отново на следващия ден. Ако в три

Залата с достъп до интернет

Библиотеката има какво да предложи
и на тийнейджърите
последователни дни не открият чакащия за книгата,
тя се връща във фонда или се дава на следващия, който я е заявил. Затова на заемното гише има стелаж с
много книги с вмъкнати листчета за заявки. Ето още
един аспект на достъпа и на така наречената „отзивчивост към нуждите на потребителя”. Мисля си, че
ако живея във Верия и потърся „връзки”, за да бъда
обслужена в библиотеката, както обичайно се прави
в България, ще рискувам да засегна персонала, като
проявя недоверие към общоустановената норма да
се обслужва бързо и качествено всеки, който влиза в
библиотеката. „Равният достъп” не е на думи, той е
дело.

За уюта като аспект
на ДОСТЪПА

В публичната си лекция на тема „Библиотеките
на ХХІ век: предизвикателства и възможности” г-жа
Робърта Стивънс, президент на Американската библиотечна асоциация за 2010 – 2011 г., наш гост за Националната библиотечна седмица през май 2010 г.,
разви идеята как библиотеките трябва да откликват
на нарастващите очаквания към оформянето на средата. Това ще стане, каза тя, като „променим фокуса:
от досегашната концентрация върху библиотечните
дейности се обърнем към потребителите: как учат,
как използват информацията, как участват в живота
на своите общности” (1).
В библиотеката на Верия фокусът е променен.
Никъде няма табелка отдел „Обработка”, отдел „Комплектуване” или „Забранено за външни лица”. Посетителят вижда само това, което му е нужно – свободния
достъп за себе си: заемното гише, стелажите с книги, списания и видеофилми, компютърните станции,
детската зона... Вътрешните отдели така са вплетени
в архитектурния план на сградата, че са невидими за
посетителите.
Външната фасада никак не е впечатляваща –
сградата е долепена до жилищни постройки и не се
откроява. Непретенциозна, без намек за изключи-
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телната си мисия в живота на града, тя е просто всекидневна и удобна. Както в повечето ресторанти в
Гърция няма лукс и блясък, а уют и простота, така и в
библиотеката интериорът е скромен, изпълнен в свежи и предразполагащи цветове.
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Малко книги
с много читатели

Това е парадокс, който показва умело изработена и следвана политика на комплектуване. Първо,
библиотеката във Верия е само „обществена библиотека”, без да е депозитна и без да изпълнява архивна
функция. Не съхранява неактивни фондове. Предлага
свободен достъп до нови книги, както е в една книжарница и както е във всяка обществена библиотека
в държави на север и на запад от България.
Яснотата на мисията и строго определеният
профил водят до малък, непрекъснато прочистван и
обновяващ се фонд от 90 000 библиотечни единици.
За непритежавани заглавия се използва междубиблиотечното заемане и електронната доставка на документи. Затова малкият на брой персонал се справя
с управлението на колекциите. При това специалистите от вътрешните отдели редовно дават смени в
обслужването. Не знам дали колегите от Верия са решили да следват насоките на ИФЛА за обществената
библиотека, или просто и интуитивно следват пазарния принцип за търсене и предлагане, който изисква
от тях да се придържат към потребностите на деня;
който не им позволява лукса да бъдат неефективни в
работата и неефикасни в разходването на средствата.
Определено в стила на работещите се чувства чисто
търговската зависимост от клиента. Ако имаме ползватели, ще имаме библиотека и работни места.
Как успяват да закупят нови книги и по време на
криза, когато бюджетът е само 12 000 евро за всички
дейности, като се изключи перото за заплатите? Похвалиха се, че след голямата награда на Фондация „Бил
и Мелинда Гейтс” силно се е увеличило доверието на
други донори към тях и така успяват да посрещнат текущите нужди чрез дарения.
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Глъчка в библиотеката
Зоната за деца е непосредствено до заемното
гише и затова детският глъч оглася библиотеката от
зори до здрач. Няма преграда между „Заемна” и „Детски отдел”. Всички книги се заемат от едно място.
Намирате се на детска площадка, на която децата се
забавляват на воля. Но се забавляват, ръководени от
библиотекари, учители и доброволци.

Патент на библиотеката във Верия са „Вълшебните кутийки” – пространството, посветено на децата и великолепно аранжирано за тях. В центъра
е разположен подиум от отделни дървени кутийки,
покрити с прозрачно капаче, на което е изписана
буква от гръцката азбука. При четене и обсъждане
на книжки децата имат задача да поставят книжката в кутийката с буквата, с която започва заглавието
или името на героя. Така в игра усвояват азбуката.
Естествено по този подиум децата могат да ходят
(без обувки), да седят и да се търкалят... Специално
замисленият интериор включва и ниши в стената, в
които децата се разполагат, за да слушат или четат
книжка. Стълбички водят до ателие, в което те рисуват, моделират и апликират.
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Лидерството
За професионалното око е ясно, че днешният успех на библиотеката е граден систематично и устойчиво поне две десетилетия, през които директорът
Йоанис Трохопулос творчески е заемал най-доброто
от европейските библиотеки. В същото време е стимулирал „хрумванията” на колегите си – да намират
нови начини за привличането на деца и възрастни в
библиотеката. И макар че не той избира сътрудниците
си, а те са назначавани от Министерството на образованието, религиозните дейности, културата и спорта,
Йоанис е създал и възпитал един прекрасен екип от
хора, които работят с безкрайно удоволствие и творческа свобода. Той споделя, че се гордее с тях, защото
са креативни и умеят да разрешават проблеми.
Библиотеката на Верия не е типична гръцка обществена библиотека, тя е над средното равнище и е
пример за останалите. В разговор с колегите разбрахме, че в Гърция не съществува мрежа от обществени
библиотеки, каквато имаме в България. Няма закон
за обществените библиотеки или държавна политика
от рода на финландската, за която публикувахме материал в брой 5 за 2012 г. на „ББИА онлайн”. (2)
В речта си при получаване на „Наградата за достъп до учене” на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” в
Гьотеборг, август 2010 г., Йоанис Трохопулос сподели
няколко свои мечти. Едната е: „Гръцките библиотеки
да бъдат на челно място в дневния ред на централната и местната власт. Време е библиотечните услуги
да откликнат на националните приоритети и на сериозни проблеми като социалната сплотеност, дигиталното включване, културното и образователното
развитие”. А другата мечта е: „Библиотеката на Верия
да продължи да бъде модел за културните и образователните институти както в Гърция, така и за една
по-голяма зона, каквато са Балканите” (3).
Две години по-късно нашата група стана свидетел
как тези мечти са станали план за действие, който вече
се изпълнява. Йоанис не е на работа в библиотеката на
Верия, макар че продължава да ѝ помага от разстояние. През 2012 г. той стана изпълнителен директор на
Културния център при Фондация „Ставрос Ниакрос”
– могъща гръцка фондация, подкрепяща каузи в здравеопазването, културата и социалната справедливост.
През септември 2012 г. започна строеж на амбициозен дом за Културния център в Атина, който ще
включва нова сграда за Националната библиотека.
По същото време Йоанис Трохопулос направлява проекта „Библиотеки на бъдещето”, с който се мултиплицира опитът на Верия в работата с деца в Гърция,
а впоследствие ще се разпространи и на Балканите.
Осем са целевите библиотеки в страната, изградени
по модела на Верия, които бяха официално открити
през ноември. Паралелно с това по същия проект се
обучават библиотечни лидери на 13-те административни региона в Гърция, които да подпомагат модернизирането на гръцките библиотеки.
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В дъното на детската зона вратата води
към двора, където играта продължава
под едно дърво и в една къщичка...

Тези компютри са за учениците от началния
курс. От тях те имат достъп до интерактивни
програми за изучаване на различни
учебни предмети.

Мониторът на стената има много
функции, но една от тях е да показва на
децата илюстрации от книжките,
които им четат в момента.
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„Коя е тази библиотека?”
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Фоайето на хотела, в който бяхме отседнали, е
украсено с художествени платна – пейзажи от Верия
може би от края на XIX век – досущ като нашите „възрожденски” къщи. И костюмите на човешките фигури
са съвсем като взети от наш етнографски музей. Тази
удивителна прилика ми припомни документалния
филм на Адела Пеева „Чия е тази песен?”, в който се
проследяват разнообразните превъплъщения на една
и съща мелодия („Ясен месец веч изгрява”) във фолклора на всички балкански народи. И всеки народ смята песента за изконно своя.
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Заснехме с
фотоапаратите
си всички тези
картини от стените на хотела, за
да отнесем спомен за близостта,
съседството и общото между нас.
Заснехме и живата и жизнерадостна библиотека на град Верия,
за да я „пренесем”
в България – и по
съседски да заемем най-хубавото
и да го посадим в
нашия двор. За да
Откъде е тази картина?
може след години
и у нас, и навсякъде в балканските страни да имаме
цветни, шумни, пълни с хора библиотеки. И когато
някой пътешественик премине по нашите земи и направи филм „Коя е тази библиотека?”, всеки град на
Балканите да познае в него своята собствена библиотека. Защо не, след като Йоанис Трохопулос мечтае да
направи библиотеката на Верия модел за Балканите,
а ние искаме библиотеките да пребъдат?

Една от целевите библиотеки в Солун
по проекта „Библиотеки на бъдещето”,
с който се мултиплицират програмите
за деца на библиотеката във Верия.

Този проект е финансиран с подкрепата на
Европейската комисия. Настоящата публикация
отразява единствено вижданията на автора. ЕК,
ЕС и ЦРЧР не носят отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

Използвани източници
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[прегледан 26.11.2012]. http://www.lib.bg/index.
php?option=com_content&task=view&id=434&Item
id=93
2. Вигел-Ринянен, Барбро. Развитие на услуги
за ново поколение потребители (Политики на
обществените библиотеки във Финландия). – В:
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Разходка в старата част на града

Ключови думи: достъп, обществени библиотеки,
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”,
Централна обществена библиотека – Верия
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Среща на Секцията на училищните
библиотекари във Варна
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Пролет Димитрова / prolet_dimitrova@abv.bg
СМГ „Паисий Хилендарски“ – София
Антоанета Славова / netislavova55@abv.bg
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Карнобат
Рени Велкова / rre_reni@abv.bg
НПГПТО „Михаил В. Ломоносов” – София

На 3 и 4 октомври 2012 г. в Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна се проведе национална конференция „Библиотеката 4U – библиотеката
и младите хора”. Съорганизатори на събитието бяха
Гьоте институт – България и Българската библиотечно-информационна асоциация. На конференцията
бяха представени доклади и презентации за работата
и инициативите на регионални и училищни библиотеки в привличането на децата в предучилищна и
училищна възраст към четенето и библиотеките.
На 2 октомври представители на Националната
секция на училищните библиотекари към ББИА проведоха среща с училищни библиотекари от гр. Варна.
Срещата се осъществи с любезното съдействие на
колегата ни Соня Янчева – библиотекар във Варненската математическа гимназия „Д-р Петър Берон”.
На нея училищните библиотекари бяха запознати с
дейността на секцията по включване на училищните
библиотеки в Закон за предучилищното и училищното образование и регламентиране дейността на училищния библиотекар, с добри библиотечни практики
и инициативи. След дискусия по наболели проблеми
като липсата на финансиране, ниското заплащане
и липсата на престиж на професията на училищния
библиотекар, бе взето решение варненските училищни библиотекари да направят свое обединение и да се
присъединят към Националната секция.
На тази работна среща беше представен и сайтът
на секцията „Медиатеки в училище” (http://libonlinebg.com), представляващ своден каталог на училищните библиотеки и предоставящ на практика безплатен
библиотечен софтуер, чието използване се осъществява с финансовата подкрепа на ББИА.
От гледна точка на училищните библиотекари,
конференцията „Библиотеката 4U – библиотеката и
младите хора” беше изключително полезна, защото
успяхме да „сверим часовниците си” с по-големите
библиотеки, да видим „къде сме ние”, в правилната
посока ли са нашите усилия за привличане на децата
към библиотеките. Благодарни сме на организаторите и на ББИА и се надяваме училищните библиотекари да бъдат включвани във всички бъдещи формати
и начинания, защото в наше лице винаги ще намират
добро сътрудничество и ефективни резултати.

Ключови думи: конференции,
Секция на училищните библиотекари,
училищни библиотеки
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Създадена е Секция по каталогизация
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Антоанета Димитрова / adimitrova@lib.bg
ИБ на ББИА

На 26 октомври 2012 г. в София се състоя среща
за учредяване на Секция по каталогизация към ББИА.
Присъстваха 22 представители от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Университетската
библиотека „Св. Климент Охридски“, Библиотеката
на Нов български университет, Катедра БИНКП към
Философски факултет на Софийски университет и
УниБИТ.
В началото на тази година ББИА подкрепи превода и публикуването на консолидираното издание на
Международния стандарт за библиографско описание
(ISBD). На официалното представяне на изданието и
в редица професионални разговори беше повдигнат
въпросът за разработване на нови български правила
за библиографско описание. Виждането за неотложността на тази задача се потвърди и от проведените
срещи с някои от водещите специалисти в областта
на теорията и практиката на библиографското описание. В процеса на обсъждане се стигна до идеята да
се създаде Секция по каталогизация към ББИА, която

да обедини членове на асоциацията с професионален
интерес и опит и да представлява постоянен форум
за обмен на идеи и обсъждане на бъдещи нормативни
документи.
За председател с пълно единодушие бе избрана
Милена Миланова – преподавател в Катедра БИНКП
към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и член на Постоянната комисия на секция Каталогизиране на ИФЛА, а за секретари – Евдокия Кутева
– НБКМ и Антоанета Димитрова – ББИА. Беше предложено в Програмата на секцията за 2013 г. да се включат: обсъждане и вземане на решения за изработване на нови правила за каталогизация; обсъждане на
насоки за развитието на класификационните схеми;
организиране на среща за запознаване с решенията
на Секцията на ИФЛА по каталогизиране.
Ключови думи: ББИА, библиографско описание,
Секция по каталогизация
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Завърши обучението за придобиване
на професионална квалификация
по професия „Библиотекар” в Разград
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Мирослава Кацарова / mkacarova@abv.bg
РБ „Боян Пенев” – Разград

На 13 и 14 ноември 2012 г. в Комплекс „Островче” край Разград се проведе Регионалната тематична среща на Област Разград по Програма „Глоб@лни
библиотеки – България” на тема „Информационните
технологии в обществената библиотека – фактор за
учене през целия живот”. В срещата взеха участие Милена Цанева – председател на Общински съвет Разград, която приветства участниците, Николай Марков – регионален мениджър на Програмата за Област
Разград, Ваня Грашкина – изпълнителен директор на
НАЦИД и член на УС на ББИА, инж. Георги Петров –
председател на Асоциация „Съвременни читалища”
– София (АСЧ). В приветствието си към участниците
г-жа Милена Цанева подчерта важната роля, която
имат библиотеките за развитието на гражданското и
информационното общество.
Много вълнуващ момент на срещата бе връчването на свидетелствата за придобита ІІІ степен на
професионална квалификация по професия „Библиотекар” на първите 20 обучени библиотекари от читалища в Област Разград. Обучението бе проведено в
учебната база на Регионална библиотека „Проф. Боян
Пенев” от 7 преподаватели професионалисти по специалните учебни дисциплини, съвместно с Центъра
за професионално обучение към Асоциация „Съвременни читалища” и с Българската библиотечно-информационна асоциация. Читалищните библиотекари завършиха пълния курс на обучение от 960 учебни часа теория и практика за периода от м. февруари
2011 до м. юли 2012 г. Те бяха поздравени за
положените усилия, старание и труд в усвояването на нови знания и умения по професията и
за конкурентоспособността, която имат с придобитата професионална квалификация на пазара на труда, от Ваня Грашкина, член на Управителния съвет на ББИА и инж. Георги Петров,
председател на АСЧ. С трепет и вълнение новите професионалисти библиотекари получиха от
гостите своите свидетелства, издадени съгласно изискванията на Закона за професионалното
образование и обучение, а като подарък – професионални издания, осигурени от ББИА.
Ключови думи: професионална квалификация, Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград
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през 2012

Общо отчетно-изборно събрание на ББИА, 10 април 2012
Национална библиотечна седмица 2012 „Библиотеките – паметта на нацията”. Връчване на годишните библиотечни награди за 2011 г. в НБКМ

ХXІI национална научна конференция
„Библиотеките днес – иновативни политики
и практики“, София, 7 – 8 юни 2012

ББИА онлайн, брой 6 / 2012

Национална библиотечна седмица 2012. Дискусия с г-н Брантл – официален
гост на седмицата, по проблемите на дигитализацията в Гьоте институт

Проект на ББИА и Райфайзенбанк.
Вашият избор – хубави нови книги
в библиотеките за най-малките
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Провадия

Курс на Ваня Грашкина във Варна

АСЧ и ББИА – партньорство в професионалното обучение

Център за продължаващо образование на библиотекари

Разград

ББИА онлайн, брой 6 / 2012

Курс на Нанси Болт в Русе

Курс на Милена Миланова в Пловдив

Проект на ББИА. Библиотекари – преподаватели в
професионалното обучение – на обмяна на опит във Верия

Исперих

Враца
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„Глоб@лни библиотеки – България:
място за електронно включване”

ББИА онлайн, брой 6 / 2012

Звено за управление на програмата / office@glbulgaria.net

На 30 октомври 2012 г. в хотел Шератон в гр. София се проведе Национален форум „Глоб@лни библиотеки – България: място за електронно включване”.
В рамките на форума се състоя и церемония по награждаване на финалистите в конкурса за иновативни
е-услуги на обществените библиотеки в България.
Форумът и конкурсът бяха организирани от Програма „Глоб@лни библиотеки – България” – съвместна
инициатива на Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
Националното сдружение на общините в Република
България и Българската библиотечно-информационна асоциация.
„Глоб@лни библиотеки – България” цели да ускори процеса на интеграция на българските граждани в глобалното информационно общество; да насърчи развитието на гражданския сектор и участието на
гражданите в управлението; да подобри качеството
на живот на хората, включително в малките населени места. Индикативният общ бюджет на програмата възлиза на 48 млн. долара, което включва безвъзмездна помощ в размер на 15 млн. долара от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, дарение на софтуерни
продукти от Майкрософт и насрещен принос от централната и местната власти в България.
960 обществени библиотеки, разположени в 913
населени места в страната, са с инсталирано ИКТ оборудване и осигурен безплатен достъп до интернет за
потребителите. 71% (683) от библиотеките са в села;
81% (778) – в населени места до 5 000 жители. 8 742 е
общият брой на инсталираното оборудване (компютри, принтери, мрежови и мултимедийни устройства и
др.), от които 4 935 са компютрите.
Програма „Глоб@лни библиотеки – България”
провежда обучения за библиотекари по различни
направления: Информационни и комуникационни
технологии; Организация и управление на работата
в обществената библиотека; Услуги в модерната библиотека; Общуване и работа с хора; Застъпничество и
управление на проекти.
Много библиотеки в страната започнаха да разработват и предоставят иновативни услуги за потребителите: помощ за безработни при търсене на работа; помощ на земеделски производители при покупко-продажба на техника и консумативи; попълване на
документи за субсидии; информация за лекарствени
списъци на НЗОК и информация за различни лекарства; търсене на информация по европейски програ-

ми; попълване на документи за кандидатстване по
проекти; проверка на битови сметки онлайн; проверка на здравноосигурителен статус и др.
Така, доминиращият доскоро в обществените нагласи образ на библиотеката като място за заемане на
книги постепенно започна да се променя. Разбирането,
че обществените библиотеки могат да играят съществена роля за социалното включване чрез преодоляване на дигиталното разделение, се споделя от все повече потребители. Съвременната библиотека има нова
роля и функции: тя се утвърждава като информационен и комуникационен център за местните общности.
Предоставяйки свободен и безплатен достъп до
интернет за всички потребители, обществените библиотеки разширяват портфолиото от информационни услуги, предоставяйки информация за свободни
работни места, за квалификация и преквалификация,
за отворени схеми за финансиране от европейските структурни фондове, за стартиране на бизнес, за
здравна информация и т.н. – всички тези услуги всъщност подпомагат местното икономическо развитие и
социалното включване, особено на уязвими или маргинализирани групи в обществото.
Идеята да се представят успешни иновативни
проекти на обществените библиотеки, да се насърчат партньорските инициативи, да се утвърди ролята
на обществените библиотеки в България като места
за дигитално включване и те да бъдат разпознати
от държавните институции като активни участници
в провеждането на различни секторни политики и в
постигането на Националните цели по Европа 2020
в областта на заетостта, образованието и социалната интеграция, е в основата на форума и конкурса
„Глоб@лни библиотеки – България: място за електронно включване”.
Инициативата събра над 150 участници, представители на държавната администрация, неправителствения сектор, библиотечната и академичната
общност, бизнеса, медиите. Участниците във форума
споделиха общото мнение, че институциите в България вече припознават обществените библиотеки
като партньори и посредници при провеждането на
политики и предоставяне на услуги на електронното правителство. Чрез обществените библиотеки
и благодарение на безплатния достъп до интернет
информацията, свързана с инициативи и проекти на
държавните институции, става достъпна и за хората
в малките населени места. Дигиталното включване е
елемент от по-мащабния процес на социална интеграция за различни групи, беше подчертано по време на
дискусията.
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Конкурсът „Глоб@лни библиотеки – България:
място за електронно включване” беше обявен на 27
юни 2012 г. и анонсиран чрез портала на програмата www.glbulgaria.bg, социалните мрежи Facebook и
Twitter и директни съобщения до всички 960 библиотеки, включени в програмата.
Идеята на конкурса беше да се отличат реализирани през 2011 и 2012 година инициативи, проекти и иновативни услуги на целеви библиотеки,
чрез които се подпомага електронното (дигитално) включване на местните общности. Проектите
кандидатстваха в пет категории: Е-УМЕНИЯ, ЕДОСТЪП, Е-ЗАЕТОСТ, Е-КУЛТУРА и ДОСТОЙНО ОСТАРЯВАНЕ С НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.
В Комисията за оценка на кандидатурите
участваха представители на Звеното за управление
на програмата и на ключовите партньори: Министерство на културата, Българска библиотечно-информационна асоциация и Програмата на ООН за
развитие в България.
Комисията оцени постъпилите кандидатури
по пет критерия: иновативност (до каква степен
услугата подпомага процесите на дигиталното
включване и социална интеграция); въздействие
върху местната общност (до каква степен услугата
отговаря на потребностите на местната общност
и води до положителна промяна в качеството на
живот на хората); партньорство (привлечени ли
са партньорски организации при реализиране на
услугата, ефективност на партньорството); потенциал и устойчивост на предоставяната услуга; въздействие на услугата върху конкретната личност
или група (доколко библиотеката е довела до положителна промяна в неговия (нейния) живот).
До крайния срок на конкурса – 15 септември
2012 г. – бяха получени 195 кандидатури от 126
библиотеки. Наградният фонд за библиотеките
финалисти включваше лаптопи като първа награда, видеокамери като втора, дигитални фотоапарати за класираните на трето място и поощрителни
награди: електронни четци.

Категория
Е-ЗАЕТОСТ

В категорията е-заетост фокусът на историите е как библиотеката създава възможности хората
да са активни на пазара на труда, да усвояват нови
умения, да повишават квалификацията си, използвайки ИКТ в библиотеката; как библиотеката развива дейности и подпомага гражданите да търсят
работа в интернет и да подобряват своите ИКТ умения, като по този начин повишават своята конкурентоспособност на пазара на труда. В тази категория се получиха 16 кандидатури.
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Първа награда получи библиотеката при НЧ
„Заря – 1902”, с. Вакарел, София област, която е помогнала на повече от 123 собственици на земя да отдадат
земите си под аренда, с което да повишат годишните
си доходи.
Втора награда: РБ „Петър Стъпов” – Търговище,
за организираната Електронна трудова борса.
Две трети награди бяха присъдени на библиотеката при НЧ „Пробуда – 1902”, с. Баланово, обл. Кюстендил, за подпомагането на земеделски производители и
на безработни жители на селото да си намерят работа,
и на библиотеката при НЧ „Просвета – 1942”, с. Лясково, обл. Смолян, за стимулиране на местното развитие.
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Категория
Е-КУЛТУРА

В категория е-култура бяха получени 57 кандидатури. Фокусът на историите, разказани от библиотеките, е как се използват ИКТ в библиотеката за
съхраняване на културните традиции на местните
общности; как се популяризират местни обичаи и ритуали, как библиотеката спомага за запазване на културната самобитност и идентичност; как се стимулира развитието на творческия потенциал на различни
групи (деца, ученици, възрастни).
Първата награда отиде при Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” – Самоков, за активното
включване на деца и младежи от Самоков в опазване
на информацията за местното културно наследство.
Групата е опознала старите къщи в Самоков, въвела е
информация за тях в пълнотекстовата база данни на
библиотеката и е заснела филм, качен в YouTube.
Втора награда взе Градска библиотека „Паисий
Хилендарски” – Асеновград, която организира интересни срещи и дискусии с деца по въпроси с културна
тематика.
Третата награда получи библиотека при НЧ
„Илия Бешков – 1899”, гр. Долни Дъбник, обл. Плевен,
която работи активно с младежи и е помогнала на
двама представители на ромската общност на 20 и 23
години да се научат да четат и пишат.
Поощрителните награди в тази категория отидоха при библиотеката при НЧ „Просвета”, гр. Мартен,
обл. Русе, за създаването на клуб „Млад родолюбец”,
който събира информация за миналото на Русе и при
библиотеката при НЧ „Зора – 1990”, с. Победа, обл.
Плевен, която помага на местната общност да създаде
своите родословни дървета.

Категория
Е-УМЕНИЯ

67 кандидатури бяха получени в категория еумения. Фокусът на историите в тази категория беше
върху използването на компютрите и техниката в
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библиотеката за повишаване на дигиталната грамотност на потребителите, за създаване на нови умения
за учене и творчество, за разширяване на възможностите за професионална и творческа реализация, за
придобиване на увереност при използването на дигитални инструменти и съдържание и за повишаване на
професионалната квалификация на потребителите.
Първа награда взе библиотеката при НЧ „Селска
пробуда – 1896”, с. Градина, обл. Пловдив, за успешно
проведено обучение за придобиване на компютърни умения за граждани, в резултат на което 9 души
са били обучени да подготвят автобиография, а 7 са
били наети на работа.
Втората награда отиде при библиотеката при НЧ
„Петко Р. Славейков – 1925”, с. Веселец, обл. Разград, за
проведено обучение по ИКТ умения на ученици.
Бяха връчени две трети награди: за библиотека при НЧ „Съзнание”, с. Първенец, обл. Пловдив, за
успешно партньорство с местното училище и за обучение на деца и възрастни в компютърни умения и
за библиотеката при НЧ „Пробуда”, с. Николово, обл.
Русе – за проведените 28 курса по начални компютърни умения, в които са обучени 170 души.

Категория
Е-ДОСТЪП

Обществените библиотеки са място, където хората с увреждания и хората със специални потребности могат да получат равнопоставен и свободен достъп
до новите технологии (е-достъп). 16-те кандидатури,
получени в тази категория, акцентират върху начина,
по който библиотеките осигуряват свободен и равнопоставен достъп до ИКТ за хора със специални потребности; ползват ли специален хардуер и софтуер,
какви инициативи има библиотеката, насочени към
услуги за хора със специални потребности.
Първа награда взе библиотеката при НЧ „Просвета”, гр. Златоград, обл. Смолян, която предоставя едостъп за децата и младежите от Дневен център „Зора”
и за потребителите на Център за обществена подкрепа
– гр. Златоград. Забележителна е историята на Денис
– момче, което не може да говори, но вече не минава и
ден, който той да не прекарва в библиотеката.
Втората награда отиде при РБ „Любен Каравелов”, гр. Русе, за проект „МОГА – можещи, обучени,
горди, активни”. Той е насочен към обучение на хора с
увреждания (физически, зрителни, слухови и ментални) в начална компютърна грамотност и осигуряване
на достъп до е-информация и е-ресурси.
Третата награда взе РБ „Пейо Яворов” – Бургас,
за осигуряване на е-достъп и електронни услуги на
онкоболни.
Поощрителна награда взе библиотека „Йордан
Радичков” при НЧ „Иван Вазов – 1872”, гр. Берковица,
обл. Монтана, за осигуряване на електронен достъп на
хора с увреждания, диабетно болни и пенсионери.
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Категория
ДОСТОЙНО ОСТАРЯВАНЕ
С НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Активният живот на възрастните хора означава гарантиране на възможности за достойно остаряване чрез активно използване на ИКТ ресурсите
на библиотеката. Всяка от 39-те истории, получени в тази категория, е вълнуващ разказ за инициатива или дейност на библиотеката, свързана с
използването на ИКТ в библиотеката и насочена
към възрастните хора, за създадени възможности
възрастните хора да останат активни на пазара
на труда колкото се може по-дълго, като усвояват
нови умения и професии и същевременно запазват здравето си.
Първа награда: Библиотека при НЧ „Христо Ботев – 1919”, с. Долно Камарци, София област.
Библиотеката беше наградена за подпомагането
на активния живот на възрастните си потребители чрез курсове по компютърна грамотност и
със здравни инициативи, като например посещение на ендокринолог и кардиолог в библиотеката,
които са направили прегледи на място на всички
нуждаещи се.
Втора награда: Библиотека при НЧ „Слънце –
1879”, гр. Ихтиман, София област, за инициативата
„Активни през целия живот”, която включва обучения за възрастни по ИКТ, организиране на поредица от събития, придружени с мултимедийни презентации, изпълнени в партньорство с местните
пенсионерски клубове и община Ихтиман.                 
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Трета награда: Библиотека при НЧ „Слънчев
лъч – 1902”, с. Островче, Разград, за обучения на
възрастни хора в компютърни умения.                                                          

В тази категория също бяха връчени две поощрителни награди. Първата от тях получи библиотека при НЧ „Съзнание – 1927”, с. Долни Вадин,
обл. Враца, за обученията по компютърни умения,
проведени в библиотеката, както и за изработването на „Информационен справочник за по-лесен
достъп до информация”, който съдържа насоки за
търсене в интернет на административни услуги,
неправителствени организации, социални мрежи,
здравеопазване, алтернативна медицина и много други. Втората поощрителна награда беше за
Библиотеката при НЧ „Светлина”, с. Гълъбово, обл.
Смолян. Комисията отличи библиотеката за нейната инициатива „Да бъдем в помощ на по-възрастните”, в която ученици от селото обучават възрастните в библиотеката как да работят с компютри и
интернет.
Ключови думи: електронни услуги, награди,
Програма „Глоб@лни библиотеки – България”
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Национална конференция „Библиотеката
4U – библиотеката и младите хора”

ББИА онлайн, брой 6 / 2012

Бойка Тодорова / bkt@mail.bg
РБ „Пенчо Славейков” – Варна

Младежта и четенето, младежта и библиотеките… Това е една много популярна и в същото време
много експлоатирана тема. Четат ли младите хора в
днешно време? Какво четат? Чувстват ли се уютно в
библиотеката и намират ли своето място там? Какви
са техните очаквания и отговаря ли съвременната
библиотека на тези очаквания?
На тези и на много други въпроси се опитахме
да получим отговор на 3 и 4 октомври по време на
Националната конференция „Библиотеката 4U – библиотеката и младите хора”, която се проведе в Регионалната библиотека “Пенчо Славейков” – Варна и
бе организирана в партньорство с Гьоте институт –
България и ББИА. Представители на различни институции, работещи с деца и младежи от цялата страна,
споделиха своя опит и имаха възможност да се включат в дискусиите. Участието в събитието на представители на различни професии и възрастови групи, на
държавни, частни и неправителствени институции и
организации даде възможност за един по-различен и
многоаспектен подход към младите хора и мястото
им в библиотеките.
Гьоте институт – България от години подкрепя
различни инициативи, свързани с библиотеките, четенето и младите хора. Той е наш партньор и приятел
вече близо 20 години. Благодарение на тази подкрепа
българската библиотечна
общност многократно има
възможност да почерпи
опит и идеи от водещи специалисти в библиотечното
дело на Германия. Състоялата се конференция бе поредно доказателство на доброто ни сътрудничество,
което искрено се надяваме
да продължи.
В рамките на конференцията специален гост
по покана на Гьоте институт – България беше проф.
д-р Керстин Келер-Лойбл
от Висшето училище по
техника, икономика и култура в Лайпциг, член на постоянната комисия на ИФЛА
„Библиотеки за деца и младежи”. Тя е автор на множество публикации, свързани

с младежките библиотеки и стимулиране на четенето при децата и младежите. В своята презентация
проф. Келер-Лойбл представи актуалните резултати
от новото си проучване, което показва как младежите
възприемат библиотеката и какъв е имиджът на библиотеките в Германия днес, анализира желанията и
представите им по отношение на библиотеките като
медийни и социални центрове и техните изисквания
към видовете услуги, предлагани в тях. Интересът
към изследването е предизвикан от доказания отлив
на читатели в юношеска възраст: от какво е породен
този отлив, как да запазим и привлечем тази възрастова група и необходимостта тийнейджърите да изграждат възгледите си за света и имиджа на библиотеката. Проучването е базирано на анализа на 1 440
онлайн проведени анкети и 113 групови интервюта с
избор на отговор, като обхваща младежи на възраст
между 12 – 19 години. Въпросите са свързани със свободното време и медиите, отношението към четенето и визията на подрастващите за библиотеката като
институция и всичко това в зависимост от натрупания опит, а имено дали са посещавали и посещават
библиотеката, четат ли, към какво образование се
стремят. Анализирайки отговорите на въпроса за хоби-заниманията се налага изводът, че библиотеката е
любимо място за много малка част от младежите. Те
основно отделят време за музиката, компютрите, интернета и приятелите. Библиотеките са предпочитано място за момичетата и тийнейджърите с по-добро
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образование, чието любимо занимание е четенето.
На 4 октомври в следобедните часове под ръководството на проф. д-р Келер-Лойбл се проведе
творческо ателие, където участниците разработиха
различни концепции за изграждането и оборудването на модерна младежка библиотека, „Библиотеката
на бъдещето”. В семинара се включиха 30 участници,
които бяха разделени на 5 групи и работиха по различни теми: визия за съвременната младежка библиотека, обзавеждане, мероприятия, услуги, форми на
работа. Резултатите от всички групи бяха обобщени
накрая и генерираните идеи бяха много интересни.
Голяма част от тях биха могли при добро желание да
се приложат в практиката. Не винаги най-важното са
парите. Финансовият фактор естествено осигурява
по-добри резултати и облекчава осъществяването на
добрите идеи, но от изключително значение се оказват креативността, желанието и ентусиазмът. За добрите идеи средства винаги се намират.
Проблемът с отлива на младите хора от библиотеките не е само наш български проблем, а проблем
от световен мащаб. Важното е как се подхожда в различните държави към него и дали той е осъзнат на
ниво държава и общество. Подкрепата на държавата е от съществено значение за възпитаване на едно
грамотно и мислещо поколение. За да могат младите
хора да се реализират е необходимо те да са добре образовани, да умеят да комуникират, да развиват неп-
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рестанно знанията и компетентностите си. А къде
на друго място, ако не в библиотеките и училищата
трябва да се случи това?!
С презентации се включиха колеги библиотекари от различни видове библиотеки: регионални, училищни, читалищни, общински, селски. Всички те споделиха своите успехи и проблеми при работата си с
младежката публика. Посетихме „Стаята на приказките” и преживяхме „Ваканция в библиотеката” заедно с
Детски и Средношколски комплекс на домакините от
Варна, запознахме се с тайнството на една „Читалня
под небето” в разградската регионална библиотека.
От Математическата гимназия във Варна пък представиха новите форми за работа с гимназистите и как
самите те се ангажират с имиджа на библиотеката.
Колегите от регионалните библиотеки в Шумен и Ловеч представиха четенето като игра, а в с. Белоградец
деца и младежи от различни етноси заедно празнуват,
четат и учат в библиотеката. Естествено, в ерата на
глобалната мрежа и децата имат свое интернет-пространство. Az-deteto.bg е детски портал, който съвместно със Столична библиотека организира „Забавното лятно четене” през 2011 и 2012 г., в което са се
включили 5 000 деца от цялата страна. Поредицата от
срещи в Столична библиотека „Книгата , която промени живота ми” ни направи съпричастни към живота
на успели българи. Г-жа Кожухарова, директор на Общинска библиотека – Казанлък, ни запозна с резултатите от социологическото проучване, проведено сред
ученици от Математическа гимназия „Акад. Н. Обрешков”. Обобщените резултати са направо оптимистични: Младите хора не „висят” пред компютрите по цял
ден. Не всичко е загубено!
Толкова много интересни инициативи са проведени през последните години в села и градове за насърчаване на четенето в детска и юношеска възраст.
Споделеното в презентациите ни даде възможност да
си „сверим часовниците” и да разберем къде е всеки
от нас и какво още можем да направим по пътя към
общата цел: да върнем младите хора в библиотеката.
Като резултат от всичко чуто и видяно в презентациите и дискусиите се налага изводът, че не трябва
да спираме да се борим за подкрепата на държавата и
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да разясняваме необходимостта от държавна стратегия за младежта, която да включва в себе си библиотеките не само на думи, а и като осъзната необходимост за бъдещето на България. За да се завърнат младите хора в библиотеките, те трябва да се почувстват
уютно. Фондът от материали и техническото осигуряване трябва да отговаря на високите критерии, поставени от съвременното високотехнологично развитие.
Младите хора търсят и се впечатляват от новото и модерното. Ако Библиотеката иска да си върне младото
поколение, тя трябва да се модернизира като визия,
като предлагане на библиотечни материали и не на
последно място – като разнообразие и качество на
услугите. Не бива да се сърдим на младежите, че те
имат други ценностни разбирания, че не им е интересно това, което се е чело поколения наред… Те си
имат свои кумири, а ние трябва да уважаваме техните оценки и да се съобразяваме с техните търсения и
интереси.
Библиотеките са призвани да играят ролята
на проводници, които свързват минало, настояще и
бъдеще. Днес вече библиотеката отдавна е излязла
от традиционния си образ и не е само хранилище за
книги. Тя се превръща в място за социални контакти,
където всеки може да намери нещичко за себе си. За
съжаление, за много от младите хора това е мит. Битува мнението, че библиотеките са скучни… Да – има
много младежи, които посещават библиотека и могат
да опровергаят това твърдение, но някой трябва да
покаже пътя на останалите, които още не познават
библиотеката. Това могат да са техни познати и приятели, родителите, които в този забързан свят рядко
имат време и желание за това... Изключително важна
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в случая е ролята на училището. Именно в учебната
програма трябва да има задължително залегнал план
за участието на библиотека в учебния процес, включително организирани от учителите посещения. И то
не само веднъж в курса на обучение, а поне 2-3 пъти:
в началното училище, средния курс и в гимназията. В
Германия – страната, в която и по време на криза се
строят нови и модерни библиотеки – отдавна се работи по този начин с училищата. Подписват се договори
за сътрудничество между обществената библиотека
и директора на училището. Така по време на своето
обучение в училище всички деца и младежи планирано поне 2–3 пъти посещават обществената библиотека и разбират, че там е място както за учене, така и за
забавление.
„Модерната младежка библиотека” е мисия на
обществото като цяло. Тя е инвестиция в бъдещето,
която многократно се възвръща и това трябва да се
осъзнае. Необходимо е всички заинтересовани страни да обединят усилията си: държавата в лицето на
Министерство на културата, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на финансите и др., общините, бизнесът, неправителствени
организации и работещите в сферата на библиотечното дело и образованието, за да подготвим достойно
бъдещо поколение! Нека не се срамуваме след време,
че децата ни са неграмотни, изпаднали и бедни, а да
направим всичко възможно да им осигурим добро образование и възможности за реализация.
Ключови думи: Гьоте институт, конференции, младежки
библиотеки, работа с ученици, Регионална библиотека
„Пенчо Славейков” – Варна
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Арт-фест „Изкуството – знание и живот”

50 години отдел „Изкуство” в Столична библиотека
Мария Бранкова / m_brankova@abv.bg
Столична библиотека
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Животът е кратък, изкуството – вечно
Ars longa, vita brevis est
Хипократ
С тези непреходни и проверени от времето мъдри мисли може да се обобщи атмосферата, в която
премина празничният фестивал по повод 50 години от основаването на отдел „Изкуство” в Столична
библиотека. Защото за краткото си половинвековно
съществуване отделът интензивно и постоянно се
развива, разкривайки по специфичен „библиотечен”
начин различните проявления на изкуството.
Арт-фестът „Изкуството – знание и живот” стартира на 10 октомври със семинар на тема „Изкуството
между творчеството, книгите и новите носители на
информация”. Семинарът беше открит от г-жа Спаска
Тарандова, зам.-директор на Столична библиотека, а
г-н Михаил Белчев – директор на Столична библиотека, поздрави участниците и им пожела по-чести срещи. В семинара взеха участие много колеги от страната, преподаватели и творци.
С презентацията „Електронен каталог на некнижните издания в Столична библиотека”, Мария
Бранкова и Ирина Томова представиха онлайн каталога, който предлага информация за звукозаписи
– аудиокасети, грамофонни плочи, компактдискове;
видеозаписи на DVD носител – филми, концерти, театрални постановки и др.; произведения на изкуството – оригинални картини, графики и репродукции;
електронни източници на информация – мултимедии, електронни книги. Колегите обърнаха внимание
върху дигитализацията на специалните фондове на
отдел „Изкуство” – звукозаписи и оригинални произведения на изкуството. От 2007 г. фондът от грамофонни плочи се дигитализира и архивира върху CD
носители, като към библиографските описания се
добавят прикачени файлове – с музика, образ, картина. Ценност представляват дигитализираните грамофонни плочи с българска народна музика (около
300 архивирани) и оригиналните произведения на
изкуството като част от културно-историческото ни
наследство. С част от дигитализираните оригинални
картини и графики (общо 158) тази година Столична
библиотека кандидатства за присъединяване към Европеана.
За това на семинара с интерес се прие и презентацията на проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева
от УниБИТ – „Европейската дигитална библиотека и
Европеана в европейското дигитално културно нас-

ледство”, която представи интересни и точни факти
за развитието на Европеана и българското участие в
нея.
С презентацията си „Изкуство в библиотеката”
Росица Тодорова от Регионална библиотека „Пенчо
Славейков” – Варна представи отдел „Изкуство” като
място за среща на всички изкуства (изобразително
изкуство, музика, танци), като място за първи артистични изяви.
Стефка Рангелова с доклада си „Отдел „Изкуство”
на Разградската регионална библиотека – с почерк и
стил през годините” акцентира върху облика на съвременния библиотекар, който съчетава функциите и
на организатор на културни мероприятия, и на журналист.
Калина Димитрова от Регионална библиотека
„Никола Фурнаджиев” – Пазарджик, разкри интересни страни от работата с хора в неравностойно положение и как прожекциите на филми в домовете за
възрастни хора носят удовлетворение и радост.
Особен интерес предизвика презентацията на
Станимира Бакърджиева „Международният конкурс
за екслибрис – едно иновативно събитие в културния
афиш на Регионална библиотека „Любен Каравелов” –
Русе”. Началото се поставя през 2005 г. и днес Международният конкурс за екслибрис е уникален по рода
си за България. Изработен е регламент на конкурса,
учредена е Голямата награда на Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе. За членове на журито
се канят известни художници и експерти в областта
на графичното изкуство.
Свеж полъх предизвика презентацията за българския комикс на художника Антон Стайков, който
сподели впечатленията от пътуването си с Петър Станимиров до Белград, където печели награда за найдобър реалистичен комикс на международния фестивал на комикса и за предстоящото излизане на книга-
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та „Дъга – 20 години по-късно”.
Ирена Атанасова и Мария Бранкова представиха
книгата си „София – сърцето на културния живот на
България”, която проследява развитието на културния живот в страната от Освобождението до 1944 г.,
отразено в книги от фондовете на Столична библиотека и в статии от българския периодичен печат от
онова време. Поставя се акцент върху представянето
на български и чуждестранни художници в изложбените зали в България и в чужбина, отразено в цели
течения за периода 1878 – 1944 г.
„Информационните ресурси на Националната
академия за театрално и филмово изкуство и достъпа
на потребителите до тях” на Надежда Дякова от библиотеката на НАТФИЗ ни пренесе в света на театъра
и киното и ни разкри възможностите за онлайн достъп до уникалните фондове на НАТФИЗ, съдържащи
безценна информация за историята и настоящето на
българския театър и кино.
Размисли предизвикаха презентациите на актрисата Деси Бакърджиева „Киното в прехода към
дигитална епоха – съвременно българско кино” и на
Калина Минчева – „Еволюция на идеята библиотека –
музей – архив в съвременната информационна среда”,
докторанти в УниБИТ.
Семинарът завърши с приятната и интересна
тема „Музиката в Библията – израз на вяра и изкуство” на гл. ас. д-р Светла Шапкалова от УниБИТ, подчинена на мисълта, че музиката е най-древното от
изкуствата.
В последвалата ползотворна и непринудена дискусия взеха участие и колеги от регионалните библиотеки в Бургас, Кюстендил, Ловеч, Пловдив, Стара Загора и
от библиотеката по изкуствознание към БАН. Всички
участници изразиха задоволство от форума и се обединиха от желанието за бъдещи ползотворни срещи.
В рамките на арт-феста „Изкуството – знание и
живот” – 50 години отдел „Изкуство” на 10 октомври
2012 г. се откри изложба с оригинални графики и рисунки на проф. Петър Чуховски и акад. Румен Скорчев.
Така Столичната библиотека отбеляза 50-годишния
юбилей на отдела, 90-годишния юбилей на изтъкнатия художник проф. Петър Чуховски и 80-годишния
юбилей на известния художник академик Румен Скорчев. Експозицията представи тяхната бивша студент-

Професионални форуми

ка – художник и преподавател в Нов български университет Ива Владимирова. Всички творби са дарени
на отдел „Изкуство” на Столична библиотека, като
някои от тях се показват на публиката за първи път.
Любопитна изложба със заглавие „Екстремно
състезание” представи младият фотограф Камелия
Атанасова.
На 15 октомври се проведе празничен концерт, в
който с прекрасни изпълнения взеха участие Йордан
Нанков, Нина Нейчева, Мария Лукова, Татяна Фичерова, Яна Петрова, Констанца Дюлгерова, Георги Леков.
Прозвучаха произведения от Йохан Себастиан Бах,
Вивалди, Шопен, Шуберт, Шабрие, Любомир Пипков,
Чък Къриа. На този концерт се отбеляза и 150-та
годишнина от рождението на Клод Дебюси с изпълнение на няколко негови произведения. Всички талантливи изпълнители са дългогодишни читатели и
приятели на отдел „Изкуство”. Техните емоционални
изпълнения доставиха музикална наслада на всички
присъстващи.
Фестивалът завърши с прожекция на френския
игрален филм „Невероятната съдба на Амели Пулен”
(реж. Жан-Пиер Жьоне).
Всички участници във форума бяха обединени
от искрена всеотдайност към професията и любов
към изкуството, както и от идеята за бъдещи ползотворни срещи в името на развитието на благородната
кауза. Кауза, която не може да бъде осъществена без
обществена помощ и поддръжка. Библиотечната общност до голяма степен дори е длъжник на отделите
„Изкуство”, тъй като пренебрегва тяхното значение
като комплексни отдели, в които се извършват както всички библиотечни, така и организационни, културни и обществени дейности. Вниманието се насочва предимно към детските, справочните отдели или
към читалните, а аудиторията на „Изкуство” обхваща
всички възрастови и социални групи. Функциите са
му многостранни, целта – приобщаване на всички
към прекрасния свят на изкуството, защото „Някой
може и да съществува без изкуството, но никой не
може да е жив без него” (Оскар Уайлд).
Ключови думи: отдели „Изкуство”, семинари,
Столична библиотека
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Единадесета национална научна
конференция с международно участие
„Библиотеки – четене – комуникации”
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Елена Георгиева / egeorgiеva@abv.bg
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

На 16 и 17 ноември 2012 г. в Регионална народна
библиотека „Петко Р. Славейков” – Велико Търново се
проведе ежегодната национална научна конференция
с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации”. Настоящата единадесета конференция
беше посветена на 20-годишнината на катедра „Библиотекознание и масови комуникации” при Стопански факултет на Великотърновския университет „Св.
св. Кирил и Методий”.
Организатори на конференцията бяха дългогодишните партньори Катедра „Библиотекознание
и масови комуникации” при Стопански факултет на
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и Регионална народна
библиотека „Петко Р. Славейков”.
В рамките на двата дни на конференцията бяха
представени 49 научни доклада, свързани с тенденциите в развитието на съвременната библиотека,
приложението на новите технологии и електронните
източници.
Програмата на конференцията беше структурирана в 4 сесии и завърши с кръгла маса „Дигитализация и фотография”, на която бяха представени резултатите от изследователски проект „Дигитализация
на фотоархива на Великотърновския университет” с
участие на студенти, обучавани в четирите специалности на катедра „Библиотекознание и масови комуникации”.
Приветствия по повод на юбилея на катедрата
поднесоха деканът на Стопански факултет проф. дпн
Байко Байков, проф. д-р Александър Димчев от Софийския университет, делегацията на Народна библиотека „Стеван Сремац” от град Ниш, Република Сърбия,
с която РНБ „Петко Р. Славейков” има дългогодишно
партньорство, проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева от УниБИТ – София и др. Прочетен бе и поздравителен адрес от председателя на ББИА Снежана Янева.
В рамките на конференцията беше открита фотографска изложба „20 години катедра „Библиотекознание и масови комуникации”, подготвена от студенти
под ръководството на ас. Катя Кирилова от специалностите „Библиотечно-информационни дейности“,
„Книгоиздаване“, „Връзки с обществеността“ и „Журналистика“. Фотоизложбата проследява историята на
катедрата от нейното създаване до днес в снимки на
членове на катедрата и снимки от различни мероприятия на студенти, обучавани през годините. Интересен момент бяха фирмените презентации на: Томсън

Ройтърс, СИ Банк, клон Велико Търново, CNSys, предлагащи нови възможности за различни услуги за подобряване работата на библиотеките и обучението
на студентите.
Първото пленарно заседание тематично беше
свързано с юбилея на катедрата. Пленарният доклад
„Ускорено развитие и научен просперитет на катедра
„Библиотекознание и масови комуникации” в началото на новото хилядолетие” беше изнесен от завеждащ
катедрата проф. д-р Лъчезар Георгиев. В програмата
беше включен и доклада „За основателите на катедра
„Библиотекознание и масови комуникации” с признателност” на проф. дфн Мария Младенова, член на катедрата от нейното основаване.
През 1992 г. с решение на Академичния съвет
на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” е създадена катедра „Библиотекознание, библиография и научна
информация” към Филологически факултет на университета, чийто пръв ръководител става проф. Марин Ковачев. От 2005 г. катедрата е преименувана
„Библиотекознание и масови комуникации” и е включена в състава на Стопански факултет на университета във Велико Търново. Катедрата обучава студенти
за присъждане на образователно-квалификационна
степен бакалавър от четири специалности: „Библиотечно-информационни дейности“, „Книгоиздаване“,
„Връзки с обществеността“ и „Журналистика“ за получаване на магистърска степен в пет магистърски
програми, а през годините са обучавани докторанти,
вече доказали себе си в българската библиотечна наука. Един от значимите приноси на преподавателския
състав на катедрата е издаването на две периодични
издания: „Издател” – научно списание за книгата и
„Архив за поселищни проучвания”. Ежегодно се издават докладите от провежданата национална науч-
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на конференция с международно участие в
сборника „Библиотеки – четене – комуникации”, утвърдил се в професионалните среди.
В резултат на научни изследвания и реализирани проекти на катедрата юбиляр се издават и тематични научни сборници.
Другите заседания на Единадесетата
научна конференция обхващаха теми в областта на библиотечното дело, библиотечното образование, печатните комуникации
и четенето, електронните ресурси и библиотечните технологии, онлайн библиотеките,
мобилните библиотеки и медиите, опазването на библиотечните колекции, консервацията и книготърговията. В тази конференция
участие с доклад „Националната библиотека

„Стеван Сремац” – вчера, днес, утре” имаше Снежана
Радович – помощник-директор на Народна библиотека „Стеван Сремац” – Ниш, Република Сърбия и д-р
Детелин Михайлов Лучев, представител на Централната и източноевропейска онлайн библиотека във
Франфуркт, Германия, с доклад „Централната и източноевропейска онлайн библиотека (CEEOL) – уникален източник на периодични издания в областта на
хуманитарните и социалните науки от и за Централна
и Източна Европа”. Не може да се изредят всички доклади, но трябва специално да се отбележи участието
на авторитетни български учени, преподаватели от
различни висши училища, библиотекари от регионални библиотеки, музейни работници, както и на бъдещия научен потенциал – млади учени, докторанти и
най-вече на студенти, обучавани на катедрата юбиляр. Докладите на всички участници в конференцията
бяха интересни, информативни и познавателни, защото отразяваха актуалността на изследваните теми и
представяха научните новости и водещите практики
в съответната тематична област. Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в научен сборник,
който, както доказа досегашната практика, е необходим на професионалната библиотечна гилдия за обмяна на знания и опит. Много от докладите бяха подне-
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сени с интересни презентации, което направи още постойностна Единадесетата национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене
– комуникации”, проведена във Велико Търново.
В сръбската делегация, освен директора на Народна библиотека „Стеван Сремац” – Ниш, Небойша Васич и помощник-директора Снежана Радович,
участваха още и проф. д-р Миролюб Грозданович
– бивш ректор на Нишкия университет и г-н Зоран
Стоянович – зам.-председател на Общинския съвет
на Община Медиана. По време на конференцията те
осъществиха своите служебни срещи с българските
си колеги с цел бъдещо сътрудничество между институциите от двете страни. Между двете библиотеки –
Регионална народна библиотека „Петко Р. Славейков”
– Велико Търново и Народна библиотека „Стеван Сремац” – Ниш, се подписа Споразумение за партньорство
с цел мобилност на библиотечния персонал, обмен и
споделяне на публикации и участие в международни
проекти и инициативи.
Ключови думи: дигитализация,
катедра „Библиотекознание и масови комуникации”,
конференции, Регионална библиотека „Петко Р. Славейков” –
Велико Търново, юбилеи
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Национална кръгла маса
„110 години Горноджумайско въстание”
Соня Иванова / soniareglib@abv.bg
РБ „Димитър Талев” – Благоевград
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На 27 септември 2012 г. в зала 101 на Община
Благоевград се проведе национална кръгла маса с
международно участие „110 години Горноджумайско
въстание”. Организатори на научния форум са Община Благоевград, Регионална библиотека „Димитър
Талев” – Благоевград, Македонски научен институт
София, Научен архив – БАН, Централна библиотека на
БАН, Регионален комитет „Васил Левски” – Благоевград, Катедра по международно право и международни отношения при ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград.
Горноджумайското въстание, организирано от
Върховния македоно-одрински комитет, избухва на
22 – 23 септември 1902 г. Целта на въстанието е да
се предизвика дипломатическа намеса на великите
сили за получаване на автономия от Османската империя на християнското население в Македония. По
време на Горноджумайското въстание се водят 19 боя
с турските войски в Горноджумайско, Мелнишко, Петричко, Малешевско, Струмишко и Разложко. Въпреки
ограничените си размери въстанието предизвиква
напрежение в международните отношения и ускорява подготвяното от ВМОРО общо въстание в Македония и Одринско.
Силвия Домузетска – началник отдел „Култура”
на Община Благоевград и Петър Петров – директор
на Регионална библиотека „Димитър Талев” – Благоевград откриха кръглата маса „110 години Горноджу-

майско въстание”.
С научни съобщения участваха най-утвърдените
историци специалисти в страната. Проф. дин Светлозар Елдъров – Институт по балканистика с Център по
тракология при БАН – представи доклада си „Македоно-Одринската организация в България и Горноджумайското въстание”. Проф. дин Нина Дюлгерова – ЮЗУ
„Неофит Рилски” – с научното си съобщение „Горноджумайското въстание между миналото и бъдещето”
отрази международния отзвук от въстанието. Доц.
д-р Ружа Симеонова – Директор на Научния архив на
БАН – представи „Автобиография ли е „Автобиографията на Спас Прокопов”?”. Доц. д-р Александър Гребенаров – Институт за исторически изследвания при
БАН – изнесе факти за държавно-политическите и
организационни противоречия около Горноджумайското въстание. Доц. д-р Стоян Германов – Македонски научен институт – София – представи доклада си
„Последици от Горноджумайското въстание”. Доц. д-р
Дмитрий Лабаури от Уралския федерален университет – Екатеринбург, Русия представи научното си съобщение „Последствията от Горноджумайското въстание в оценките на руските агенти на Балканите”.
Гл. ас д-р Георги Георгиев – Институт за исторически
изследвания при БАН – представи „Изложение по македонския въпрос на Върховния македоно-одрински
комитет от 1902 г.” Гл. ас. д-р Станислава Стойчева –
Институт за исторически изследвания при БАН – се
включи в кръглата маса с доклада „Два погледа към
етно-демографското и социално-икономическо състояние на Горно Джумайска каза (1879 – 1902 г.)”. Гл.
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експерт Елена Бугарчева – Държавна агенция „Архиви” представи „Съхранение и популяризация на документите за Горноджумайското въстание в Централния държавен архив”, като бе приготвила и презентация на ценни документи от фонда им. Гл. ас. д-р Слави
Славов – Институт за исторически изследвания при
БАН – направи научно съобщение „Варненското македоно-одринско дружество и Горноджумайското въстание”. Елена Чалгънова – Регионален исторически
музей – Благоевград – представи доклада „Патриотизмът на един български офицер през есента на 1902
г.” Гл. ас. Даниела Атанасова и Лидия Чолпанова – Централна библиотека при БАН – предоставиха за форума „Горноджумайско въстание – септември – октомври 1902 г. Библиография на литературата по темата
в Централна библиотека на БАН”. Соня Иванова от
Регионална библиотека „Димитър Талев” – Благоевград – изработи библиографска справка „Материали
за Горноджумайското въстание 1902 г., съхранявани

Професионални форуми

във фондовете на Регионална библиотека „Димитър
Талев” – Благоевград”.
Доц. д-р Александър Гребенаров – Институт за
исторически изследвания при БАН – представи сборника „Христо Силянов – Летописец на националноосвободителното движение в Македония. Сборник
доклади и съобщения от кръгла маса, посветена на
130 години от рождението на Христо Силянов. Благоевград, 19 май 2010 г.”. Докладите и съобщенията в
сборника отразяват постиженията на Христо Силянов
като публицист, поет, преводач и особено историк на
националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи.
Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов награди с почетни грамоти участниците в
кръглата маса. Силвия Домузетска – началник отдел
„Култура” на Община Благоевград – връчи грамотите на историците, представили научни съобщения в
юбилейния форум.
Материалите от националната кръгла маса „110
години Горноджумайско въстание” ще бъдат отпечатани в сборник. Тези научни съобщения представят
нови факти, нова информация, нови документи за националноосвободителните борби на Горна Джумая и
Пиринска Македония, които са интересни и за историка специалист, и за обикновения гражданин, проявяващ интерес към своята история.
		
Ключови думи: Горноджумайско въстание, краезнание,
Регионална библиотека „Димитър Талев” – Благоевград
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Анастасия Радева / anastasiya_radeva@abv.bg
РБ „Петко Р. Славейков” – Велико Търново

На 5 октомври 2012 г. България отбеляза 100
години от началото на Балканската война, събрала в
един устрем националните, политическите и духовните стремления на народа ни.
Периодът на войните разделя историята ни след
Освобождението на две коренно противоположни
части. Възходът от началото на XIX век и възторгът от
победите в Балканската война са заменени с покрусата от националните катастрофи. Това не може да не се
отрази и върху състоянието и насоките в развитието
на националната ни литература. Войната е отразена в
българското литературно наследство с поетико-публицистичните призиви на Кирил Христов, разказите
на Йордан Йовков и фронтовата лирика на Димчо Дебелянов.
Повече от двадесет български писатели участват в трите войни, които води Българската държава
– Балканската (1912 – 1913), Междусъюзническата
(1913) и Първата световна война (1915 – 1918). По
време на тези военни години по фронтовете гинат таланти като Димчо Дебелянов, Стамен Панчев, Владимир Мусаков и много други.
Във фонда на Регионална библиотека „Петко Р.
Славейков” – Велико Търново са запазени различни
издания, посветени на този период от нашата история, съхранили в себе си и предаващи през времето
героичните събития и подвизите на нашите предшественици. Сред лавиците с книги намираме произведенията на Иван Вазов, Кирил Христов, Йордан Йовков,
Теодор Траянов, Стамен Панчев и др.
В настоящата статия не бих могла да изброя
всички мемоарни книги, военни съчинения, научни
сборници и публикации, които се отнасят за войната и
онова смутно време. Ще разкрия обаче едно интересно издание от богатото книжовно наследство, с което разполага нашата библиотека – сборника „Одрин
– Чаталджа”. Той излиза през 1914 г. под редакцията
на Иван Вазов, Кирил Христов и Александър Балабанов. Литературният сборник е издаден от Софийския
дамски благотворителен комитет за подпомагане сираците на загиналите във войните през 1912 – 1913
г., под покровителството на Нейно величество царица
Елеонора.
В съдържанието на сборника срещаме имената

Одрин-Чаталджа : Литературен сборник – корица

Стихотворения за Балканската война –
заглавна страница
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на български поети и писатели, съвременници на събитията, които в своите творби са обрисували бойните сражения, изпитаните чувства, бленуваните мечти
и надежди на българския народ по време на войната.
Към споменатите по-горе писатели следва да добавим и Йордан Йовков, Теодор Траянов, Стамен Панчев и др., чийто спомени, стихове, разкази и поеми са
намерили своето място във военно-литературното ни
наследство. Някои автори, включени в изданието, са
взели участие във войните. Част от тях намират смъртта си по бойните полета, а други описват в своите
творби героизма, доблестта и саможертвата на българския народ и армия.
Поетът Теодор Траянов участва в литературния
сборник с произведенията си „Тайната на Струма” и
„Смърт в равнините”, написани през есента на 1913 г.,
като баладата му „Смърт в равнините” е посветена на
инженер Панайот Киселков, загинал геройски в боевете при Караагач през 1912 г. Стихотворенията са
отпечатани в книгата на Траянов „Български балади”,
издание на „Хемус” от 1921 г., която Траянов посвещава на Людмил Стоянов. Книгата е илюстрирана със
седем рисунки от Сирак Скитник и излиза с портрет
на поета, създаден от М. Лютиков.
Кирил Христов заема своето място с произведения като „Пристъп”, „Имало глава да пати”, „Керванът
на ранените” и други, писани през 1912 – 1913 г. Той
е един от първите, които откриват военната поезия
у нас. Авторът сам попада в редицата военни поети
и белетристи със своите „Победни песни” (С., 1916), с
военните си разкази в „Огнен път” (1917) и драмите си
„Старият воин” (1914), „Ръченица” (1917) и „Охридска
девойка” (1918). Първото, което Кирил Христов издава, са осем бойни песни, озаглавени „Към Цариград”
(С., 1912). Те са писани през септември и октомври
1912 г. по време на Балканската война, когато Източната българска армия нанася удар над противника и
стига в бърз поход до Чаталджа.
Когато говорим за Балканската война, не може
да не споменем и Стамен Панчев с най-популярната
му творба – завещание „Сине мой”. Стиховете му са
събрани и издадени от Любомир Василев и Н. В. Ракитин (братя на съпругата му) след смъртта на поета,
загинал по време на войната. През 1913 г. излиза от
печат антологията „С перо и с меч”, съдържаща заглавия като „Сине мой”, „Войнишки сън”, „Войнишко
писмо”, „Бойното поле” и др. В стиховете, писани на
фронта, авторът разкрива възторга, с който народът
тръгва на война, а след това и трепетите в очакване
на вести от бойните полета. По време на Балканската
война Стамен Панчев се превръща в поетически летописец на онези чувства, които преживяват войниците
и близките им в тила (там, където са останали жените и децата) – време на страдания, лишения, неволи,
смърт и мисли по родния край.
Разказвачът Йордан Йовков подчинява творческия си импулс на темата за войните. Своята военна
проза Йовков започва да публикува през 1913 г. Тя е
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Иван Вазов. Под гърма на победите – корица

Любомир Бобевски. Под сянката на меча –
корица

събрана в двата тома „Разкази”, включваща циклите
„Земляци”, „Край Места” и „Те победиха”. През кървавите за българския народ години той написва едни от
най-хубавите си творби – повестта „Земляци”, „Последна радост”, разказите „Отвъд”, „Първата победа”,
„Пред Одрин” и много др. В сборника „Одрин – Чаталджа” е публикуван разказът му „Кайпа”, отпечатан за
първи път на страниците на сп. „Народ и армия” през
1914 г. В него са описани сраженията на 41-ви полк, в
който е служил писателят.
Иван Вазов също отделя подобаващо място в
творчеството си, за да се поклони пред саможертвата на обикновения български войник, сражавал се за
българските идеали и въжделения. Вазов не участва
във войните. Той не е политик, който чертае границите на България на европейската карта. Но той е част
от възторга и погрома, от победите и скърбите на
българския народ. Затова някои от своите стихосбирки той посвещава на войните, които води България.
Отпечатаните стихотворения „Върху форта Айвазбаба”, „Щурмът на Одрин” и „За ония, които са при Чаталджа” в литературния сборник са от стихосбирката
му „Под гърма на победите”. Стихотворенията са писани през Първата балканска война. Голяма част от
тях Вазов е отпечатал във вестник „Мир” още същата
година, а самата сбирка като отделна книга излиза в
София през 1914 г. В тези стихове Вазов документира
творческите си импулси и виждания. Дори самите заглавия са неговото отношение към войните – синтез
на конкретно-историческия факт и индивидуалнотворческото съзнание на автора.
Освен като един от редакторите, професор Александър Балабанов присъства в сборник със стихотворението си „Балканският сирак”. Като един от найпопулярните личности в българската култура, Александър Балабанов оставя приноси във всяка област, в
която е работил – дори в областта на художественото
слово, където се превръща в летописец на своето време.
Наред с гореспоменатите автори, чието литературно творчество възпява доблестта, честта на обикновения войник и патриотичното въодушевление на
българския народ, не може да не посочим имената на
Димитър Бабев, Христо Ц. Борина, Ст. Михайловски,
Цанко Церковски, Любомир Бобевски, Ст. Чилингиров, Людмил Стоянов, Ст. Руневски, Ив. Арнаудов и
Димитър Станчев.
Темата за войната в художествената ни литература е отразена като борба за национално обединение
и единение, като патриотичен дълг на нашите бащи и
синове – все чувства, достойни за българския мъж –
но тя намира и пристан в душата и мислите на нежната половина от българските творци. Освен всички
изброени писатели и поети в литературното издание
срещаме и женско присъствие в лицето на Анна Карима и Екатерина Иванова. По време на Балканската
война до 1918 г. Анна Карима се занимава с благотворителност. Съдейства за създаването на пансион за
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Мара Белчева. На прага стъпки – заглавна страница

Избрани книги от фонда
на РБ „Петко Р. Славейков” –
Велико Търново

Балканската война,
отразена в българската поезия и проза

сираци и дружество на инвалидите. Публикувани са
два нейни разказа: „Далеко”, написан на 8 февруари
1913 г. и „Сираче”. Екатерина Иванова участва в сборника „Одрин – Чаталджа” със стихотворението си „Аз
вярвам”. Стихията на народния ентусиазъм по време
на войната увлича и Мара Белчева. В стихосбирката
ѝ „На прага стъпки” са включени „Ти млъкна. Топът
заговори…”, „Влекат се кръвни Арда и Марица”, „С милион нозе се втурна тя”, „Едничка ми усмивка бе остала”, „След бурята затишие ще настане”. Всички те са
отражение на вълнения, изпитани по време на Балканската и Междусъюзническата война. Сбирката „На
прага стъпки” излиза през 1918 г., но в България се
появява със закъснение, едва през 1922 г. Първата
лирична изповед на писателката излиза в София, издание на „Ал. Паскалев и сие”. Книгата е отпечатана в
205 екземпляра, като всеки един от тях е саморъчно
подписан и номериран.
Българските писатели са притежавали гражданско-патриотична ангажираност, която се проявява
най-вече по време на войните. Художниците на словото през всичките онези героични времена на подвизи
са чувствали своята индивидуална съдба неделима от
съдбините на родината и българския народ. Затова
войните са били претворявани от литературата като
борба за освобождение и национално обединение. В
такава светлина са представени Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, като художествената правдоподобност кореспондира с историческата истина.
Ключови думи: Балканска война,
сборник „Одрин – Чаталджа”,
художествена литература
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В моята библиотека
с любими книги и герои
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Живка Минева / jimineva@abv.bg
Библиотека при НЧ „Просвета 1927” – Варна

Съвременната библиотека е предизвикателство
както за работещите в нея, така и за посетителите ѝ.
Ние, библиотекарите при Народно читалище „Просвета 1927” – Варна, благодарение на подкрепата на
читалищното настоятелство и Програма „Глоб@лни
библиотеки – България” разполагаме с модерна, добре обзаведена с разнообразна техника и удобни кътчета библиотека в услуга на читателя. Стремим се да
проявяваме гъвкавост и мобилност според новите реалности, като заедно с това поддържаме традиционните за библиотеката дейности за връщане на интереса към книгата и четенето, за удовлетворяване на
любопитството на потребителите ни към новите информационни технологии и модерни знания.
Търсейки нови форми на работа, през лятото
работихме по проект „В моята библиотека с любими
книги и герои”, финансиран от Обществен фонд на
гражданите на Варна. Лятото е благодатно за работа с деца и доброволци. Така в продължение на три
месеца с помощта на доброволците, изпратени ни
от „Младежка доброволческа служба” към Дирекция
„Младежки дейности и спорт”, Община Варна, с които
работим вече пета поредна година, се занимавахме с
интересни дейности по проекта. Идеята бе да привлечем нови читатели – деца от 7 до 14 години – и да
обновим детския фонд на библиотеката. Книжките
бяха закупени след анкета сред целевата група деца
и отговаряха на техните искания, затова и радостта
от обработката им беше голяма. Младите читатели
четоха книжки, гледаха изработени от доброволците (ученици от 9 и 10 клас) тематични презентации,
след което рисуваха и изработваха оригами, апликации с природни материали и замъци от хартия. Всичко това провокира интереса и на други деца да станат
редовни посетители на библиотеката.
Интересно за децата е и „Голямото детско
ч@тене” – ден, в който им обясняваме за безопасното сърфиране в интернет. Празнуването на Хелоуин в
библиотеката бе новост за нас и децата, но положителните емоции бяха много.
През учебната година провеждаме часове по български език и литература съвместно с училищата. За
седмокласниците особено актуален е компютърният
тест-проверка „Аз чета и знам” с оценки и награди.
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За възрастните посетители организираме курс
по компютърна грамотност или индивидуални консултации. Желаещи винаги има, само трябва да се намери време за всичко.
Така при нас винаги е интересно и шумно. Когато
е тихо, редовните посетители се учудват: „А, при вас е
тихо, защо нямате хора?”. Това доказва и извадката от
Дневника на библиотеката – средно на ден регистрираме по 150 посещения в заемната и читалнята. Лятото ги обслужва един библиотекар, през останалото
време – двама на удължено работно време.
Знаещи и можещи сме, правим всичко възможно
да задоволим информационния глад у потребителите
на библиотеката било с нови книги, било чрез достъп
до интернет, където почти винаги е необходима намесата на библиотекаря. Освен това извършваме копиране, принтиране, ламиниране, подвързване и набор
на текст, запис и презапис на диск.
За да продължим да откликваме адекватно на потребителското търсене, необходим ни е още човешки
ресурс, защото не може 12 компютърни станции за
потребители (това е вторият по големина ИКТ пакет
по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”) и
посетителите в заемната да се обслужват от двама
библиотекари, които освен това трябва да отделят
време и за други основни библиотечни дейности –
комплектуване и обработка на нови книги, поддържане на фонда, организиране на мероприятия и рекламиране на дейността. Също така изготвяме афиши
и покани, запис на всички читалищни мероприятия,
които съвсем не са малко и поддържане на мултимедиен архив на читалището, което отнема немалко
време.
Имаме читатели от целия град, което за нас означава много. Запазваме книги, презаписваме чрез
имейл, фейсбук или телефонно обаждане. Съвременните ИКТ са голямо улеснение в работата ни, но не за
сметка на вниманието, което сме длъжни да осигурим на Негово величество Потребителя, за да остане
удовлетворен и да се върне отново при нас не само
защото сме му необходими, а и защото сме добри в работата си.
Ние, работещите в библиотеката, я чувстваме
като свой дом. Удоволствие е да работим в нея и да
виждаме усмивките на хората затова, че сме удовлетворили нуждата им от информация или сме им осигурили хубаво четиво в забързания ден.
Ключови думи: Народно читалище
„Просвета 1927” – Варна, работа с деца
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Библиотеката –
начало на едно безценно приятелство
Десислава Иванова / rbmg@abv.bg
Гергана Панова / geri_pan@abv.bg
РБ „Михалаки Георгиев” – Видин
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На 25 октомври 2012 г. официално бе открит обновеният Детски отдел на Регионална библиотека
„Михалаки Георгиев” – Видин. През годината бе извършен основен ремонт на помещенията и е освежен
интериорът им, съобразно съвременните изисквания.
Малките читатели на библиотеката вече ще могат да
четат, играят и творят, прекарвайки пълноценно свободното си време в атмосфера, съчетала уюта на традиционната библиотека и духа на съвремието.
Детски отдел е обособен като самостоятелен
през 1965 г. с фонд от 10 000 тома. През годините
тук са преминали много деца – самостоятелно или
организирани в групи и участвали в мероприятия.
Създаването на интерес към книгата и развитието
на умения за четене от най-ранна възраст у децата е
това, на което са се посветили библиотечните специалисти от Детския отдел. Имено те, малките граждани,
в чиито ръце и сърце е бъдещето, ни дадоха вдъхновение, сила и стремеж към това библиотеката да стане привлекателно място за децата, да ги привлечем
като приятели от най-ранна детска възраст. Идеята
възникна през пролетта, когато библиотеката излезе
навън, за да отпразнува Великден. В сезона, в който
всичко оживява и се оцветява в багри сред зеленина
и въздух, разположихме книги, игри и пъзели. Имаше
и балони, и, разбира се, бонбони. Деца не липсваха. Те
бяха излезли със своите родители да се порадват на
топлото време и да играят в красивия крайдунавски
парк. Присъединиха се и нашите приятели – актьорите
от Драматичен театър „Вида”, преобразени като клоуни, принцеси и приказни герои. Децата бяха очарова-

Елате в библиотеката –
направете подарък
на своето бъдеще!

ни, родителите – впечатлени, а ние, библиотекарите,
взехме решение – оставаме тук през цялата ваканция.
Изработихме програма, открихме подходящото
място, оформихме кътове и започна „Лято с библиотеката!”. В просторния и сенчест двор на видинския
Военен клуб през юли и август малчуганите четоха,
рисуваха, апликираха и играха, вдъхновени от любими герои от книгите. През лятото продължиха заниманията и на Детският чуждоезиков клуб, като участниците в него затвърждаваха наученото през учебната година, докато се забавляваха и играеха. Своята
първа сбирка направи и клуб „Млад краевед – с книга
и фотоапарат да опознаем родния ни град”. Петимата участника в клуба се запознаха обстойно с най-емблематичния паметник на културата в нашия град
– крепостта „Баба Вида”. С помощта на библиотекаря
от отдел „Краезнание” те научиха интересни факти от
историята на паметника и сами заснеха най-впечатляващите за тях моменти от обиколката.
В проявите от „Лято с библиотеката” се включиха деца от различни детски градини, от Дома за
медико-социални грижи и фондация „Талантливите
деца на Видин”, а също и по-големи деца, прекарващи
ваканцията си във Видин. Най-малкият участник бе
няколкомесечната Даяна.
Ние бяхме с тях, за да им препоръчаме хубава
книга и да ги срещнем с любим герой, а те – за да споделят по детски своите истории и мечти. И този интерес – от деца, учители и родители – ни накара да се
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замислим, да се запитаме как ще задържим интереса
на тези деца и след лятната ваканция, какво би било
любопитно за тях, какво очакват от нас, какво би ги
привлякло, какво ще им предложим, когато ни потърсят. Разчупихме рамката, оставихме се те да ни водят.
Тяхното въображение, техният интерес и желания ни
вдъхновиха да направим промяна, за да им бъдем още
по-полезни. И ето – с много желание от наша страна и
с подкрепата на приятели това вече е факт. Детският
отдел се превърна в едно уютно и привлекателно място за децата на града, място за приятно прекарване на
свободното време, за четене, учене и забавление, любимо място за срещи с приятели и за хубави мигове.
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По-малко от месец след откриването на обновения Детски отдел на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” той посрещна младата авторка Катя
Антонова, която представи книгата си „Принцесешки
истории и други необикновени случки” пред малките читатели на библиотеката. Много вероятно е да си
кажете – какво толкова, библиотеките открай време
са домакини на подобни събития. И ще сте прави, но
донякъде. Тази среща с автор бе по своему специална,
защото бе първа след обновяването на Детския отдел.
Първи пристигнаха малчуганите от трета група
на ЦДГ „Желязко Попниколов”, както се полага за та-
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кова събитие, с букети от хризантеми. И докато ние,
библиотекарите, се усмихвахме, умилени от гледката,
децата не скриваха колко им харесва в библиотеката.
След първоначалния бърз оглед на цветните стелажи,
масички и столове, след удивлението им от „кълбото”
с компютрите, те се насочиха към детския кът в помещението.
Нямаше нужда някой да им обяснява, че пуфчетата и малката масичка с пъстрите книжки са за тях
– разбраха го от пръв поглед и се настаниха там, по
двама на всяко пуфче и дори направо върху зеленото
килимче, обособяващо къта. Кой да си помисли, че досущ като „дядовата ръкавичка” и нашият детски кът
спокойно ще побере цяла група момчета и момичета
– всеки намери своето място и своята книжка. Към
веселата компания в Детския отдел се присъединиха
и децата от подготвителната група на същата детска
градина, а веднага след тях пристигна и Катя Антонова. Тя не харесва етикетът „писателка”, а по-скоро
смята себе си за „разказвачка на истории”. Авторката
е на 30 години и казва, че е половин видинчанка, защото е омъжена във Видин. Има издадени две книги
– сборник с приказки „Принцесешки истории и други необикновени случки” и романа „Призракът”. Катя
Антонова също не скри удоволствието си от веселата
и уютна атмосфера в отдела.
За да можем да настаним нашите гости удобно,
предварително в отдела бе направена необходимата
реорганизация. Част от стелажите, които точно заради такива прояви са на колелца, бяха преместени
така, че откриваха голямо свободно пространство в
средата на основното помещение в Детски отдел. Малките ни приятели бяха настанени на пейки и столчета
около масички, върху които бяхме поставили листове
за рисуване, флумастери и моливи, с които те можеха да покажат как си представят героите в историите
на Катя Антонова. Тя им прочете няколко приказки,
а след всяка от тях децата имаха възможност да зададат въпросите, които чутото породи у тях. Те рисуваха, вълнуваха се, питаха и даваха идеи за нови
приказни истории. Накрая всички присъстващи полу-
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чиха подарък – разделител за книга с илюстрации от
чутите приказки, бонбони, а едно момиченце спечели
книгата с приказки на Катя Антонова на специално
разиграна томбола.
И тук, потопена в приятния спомен за детска глъч
и усмивки, не мога да не възкликна: „И аз бях там, и аз
се чувствах щастлива от атмосферата на приказното
място, което съществува съвсем реално в обновения
Детски отдел на Регионална библиотека „Михалаки
Георгиев” – Видин!”. Това бе едно от първите масови
начинания в отдела, което ще помним дълго. Знаем,
че ще има още такива прояви и сме сигурни, че атмосферата, съчетала уюта на традиционната библиотека
и духа на съвремието е крачка в посока на това децата
да разберат, че четенето не е скучно и самотно занимание.
И така... вложихме много желание, положихме
много усилия. И всичко си струваше. Нашите деца
трябва да имат своето място, където да съчетаят учене и забавление, в обстановка и чрез дейности, специално замислени да бъдат достъпни, интересни и
лесно изпълними, които да им дадат разнообразни
възможности за развитие и с които да доразвият въображението си и интереса към книгата, и не на последно място – да опознаят и обикнат библиотеката.
За никой не е тайна, че в град Видин от общо 9
средни общообразователни училища само в едно
има действаща библиотека. Още две са училищните
библиотеки – в Професионалната гимназия „Проф.
д-р Асен Златаров” и в Гимназията с преподаване на
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чужди езици „Йордан Радичков” от общо петте гимназии в града. И ето я добрата новина – открива се
нова училищна библиотека към Природоматематическата гимназия в града. Тя ще носи името на патрона на училището Екзарх Антим I. Под наслов „Дари
една книга – разкрий на останалите един нов свят!”
в училището наскоро стартира дарителска кампания
на книги. Инициативата е по проект „Успех” на образователното министерство и се реализира от клуб
„Приятели на книгата”. Книгите ще бъдат събирани
в продължение на няколко месеца, а изискването е
само едно – книгата да бъде дарена с любов. Желанието на преподавателите е учредители на библиотеката
да бъдат самите ученици, които ще поемат и грижата
за нея, след като бъдат обучени как да бъдат библиотекари. На помощ ще им се притекат приятели на училището, сред които е и Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин. Учениците вече посетиха
библиотеката, където им бяха дадени основни насоки
за организацията и оборудването, за изпитаните методики и помощни средства, разработени в обществените библиотеки, за комплектуването на фонда, библиотечната документация, подреждането на книгите
и методиката на заемане. Няма как да не се съгласим
колко полезно и обогатяващо и за двете институции
са това сътрудничество и съвместното организиране
на прояви и мероприятия.
Един древен мъдрец изказал мисълта, че найценното на този свят е приятелството. А има един вид
приятелство, което е безценно – това е приятелство-
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то с хубавата книга. То започва още от детството и
през целия живот на човека му помага да разпознава
доброто и злото, красивото и грозното, истината и
лъжата. А тя, хубавата книга, е тук, в библиотеката,
и очаква своите приятели, за да ги направи по-добри,
по-силни, по-мъдри.
Ключови думи: Детски отдели, детско четене,
работа с деца, Регионална библиотека „Михалаки
Георгиев” – Видин, училищни библиотеки

56

Библиотеката в ХХI век

Онлайн заемане
във времето на мобилното четене

Електронната библиотека на Гьоте институт
навсякъде и по всяко време
Бианка Рекенбайл / Bianka.Reckenbeil@sofia.goethe.org
Гьоте институт

След час тръгвате на пътуване, а ви липсва
забавно четиво или аудиокнига за из път? Малко
преди 8 вечерта ви се иска да прочетете на детето
си приказка за лека нощ, а не можете да откриете
дебелата книга с приказки? В такива моменти дали
някому идва наум за библиотеката? В бъдеще повече от 500 ползватели на електронното заемане в
България ще се сещат по-често за библиотеката.
От септември 2012 г. заемането на различни ресурси от библиотеката не се ограничава само до помещението в сградата на Гьоте институт в България
и до физически носители – книги, аудиокниги, музикални дискове, вестници и списания. Работното време пък нарасна, образно казано, до 24 часа на ден и 7
дни в седмицата.

Библиотека в интернет:
какво представлява „Онлайе”?
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Онлайн заемането (на немски „Onleihe”, чете
се „онлайе”, идва от сливане в една дума на Online
+ Ausleihe (заемане) е продукт на DiViBib GmbH, дъ-

щерна фирма на еkz.bibliotheksservice GmbH. Междувременно в Германия онлайе е много разпространена услуга на градските библиотеки, представляваща
едно ново измерение в предоставянето на ресурси, а
именно заемането на дигитални носители (e-книги,
e-аудио, e-видео, e-списания и e-вестници), които могат да бъдат сваляни и ползвани за ограничен период
от време. Работното време като категория отпада, защото услугата е достъпна непрекъснато и навсякъде.
От септември 2012 г. и библиотеката на Гьоте институт в България1 можа да въведе това електронно
заемане и вече предлага една още по-актуална, разнообразна и постоянно разширяваща се и достъпна
безплатно, навсякъде в страната, сбирка от немскоезични eлектронни ресурси.

Какви ресурси има в „Онлайе”?

Понастоящем „Онлайе” в България разполага с
1 500 eлектронни ресурси. Успоредно с обогатяването на фонда от печатни ресурси, и този фонд бива
постоянно допълван, така че постепенно се създава и
поддържа богат фонд от всички видове ресурси. Набавяните за „Онлайе” е-ресурси, налични във формат
PDF, EPUB или WMA, се подбират според профила на
фонда на Библиотеката на Гьоте институт в България, ориентиран към създаване на актуална цялостна
картина на Германия. Акцентът
е поставен върху съвременната
немскоезична литература, както
и върху ресурси, които са в помощ на учещите немски език. Освен това има и ресурси за деца и
юноши.
Закупуването на ресурсите
за „Онлайе” става след предварително изясняване на лицензите
и правата с издателствата. Изборът на ресурсите следователно е
ограничен до набавяне от тези
възможни източници, които постепенно стават все повече.
Библиотеката на Гьоте институт в България реализира „Онлайе” заедно с две други библиотеки
на Гьоте институти в рамките
на консорциум за Югоизточна Европа.

1
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Електронното заемане в 6 стъпки
1. Търсене
- различни начини за търсене в „Онлайе” или
- в каталога на библиотеката на Гьоте институт, в който са интегрирани всички библиографски данни за е-ресурсите
2. Избор на ресурси
- избраните ресурси се събират в кошница на
потребителя
3. Записване
- вписване с данните на потребител, дадени
от библиотеката (Mein Goethe.de)
4. Заемане на e-ресурси
- с кликване
- сваляне на e-ресурси
5. Ползване на e-ресурси
- на компютър или мобилно устройство
6. Връщане на e-ресурси
- автоматично след изтичане на срока за
заемане (DRM)
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Как функционира
електронното заемане?
Е-заемането функционира подобно на заемането
на печатни ресурси, с тази разлика, че е приспособено към изискванията на мобилността. „Онлайе” прави
възможно заемането във всяко място в България на
дигитални ресурси като e-книги, e-аудио книги, eсписания или e-вестници за ограничен период от време2, като те биват сваляни и могат да бъдат ползвани
толкова често, колкото ползвателят желае. Заетите
от друг ползвател ресурси могат да бъдат запазвани.
Digital Rights Management (DRM) регулира срока
на заемане и след изтичане на този срок прави сваления ресурс неизползваем, така че да бъдат спазени
договорите за права и лицензи с издателствата.
Предпоставки за ползване на „Онлайе” са постоянно местожителство в България, попълване на
онлайн формуляр на интернет страницата на Гьоте
институт3, инсталиране на необходимия софтуер съобразно ползвания ресурс (Microsoft Windows Media
Player 11; Adobe Reader XI; Adobe Digital Editions 2.0;
безплатно Onleihe-приложение) и евентуално съвместими мобилни устройства.4
Срокове за заемане при „Онлайе” в България

Как се приема „Онлайе”
в България?
Интересът в България към немскоезични електронни ресурси е огромен. Решаващо за ползването
на „Онлайе”, тази библиотека в интернет, е постоянното рекламиране на услугата, като потенциалните потребители се търсят не само чрез обичайните канали
за реклама, а най-вече на местата, където те бездруго
се събират, напр. в социалните мрежи, като фейсбук.
Едно кратко съобщение по фейсбук канала на
Гьоте институт „В България стартира електронно
заемане!” привлече първата вълна желаещи да се регистрират, при което се регистрираха голяма част от
днешните повече от 500 ползватели.

Перспективи?

Като цяло бизнесът на електронното заемане се
развива изключително бързо, продавачите се надпреварват да печелят ползватели и клиенти. Библиотеките не изостават – с електронното заемане те
печелят незавоювани територии, възможността да
предложат още по-широкоспектърни услуги, да се
2

Сроковете за заемане се определят от библиотеката.

Формулярът за записване: www.goethe.de/bulgarien/
onleihe. След изпращане на формуляра, записалият се получава код за регистрация, който трябва да бъде активиран
еднократно. След това Онлайе може да се ползва за срок от
една година.

3

E-книга

7 дни

E-списание

1 ден

E-аудио

E-списание/вестник

7 дни
4 часа

Актуален списък със съвместими мобилни устройства
може да се види на тази страница www.onleihe.de/soe. Устройствата за четене трябва да позволяват регулирането чрез DRM, за да могат да се ползват файловете.

4
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утвърдят като актьор и посредник на електронни ресурси. С услуга като „Онлайе” се разширява и полето
на действие на библиотекаря. Тя прави библиотеката
така да се каже „електронноспособна” и допринася за
приспособяване към духа на времето на литература
от всякакъв вид, на читателски култури в най-широкия смисъл на думата и за засилване на позицията на
библиотекаря в рамките на обществения и културен
контекст. В основата си тази услуга утъпква бъдещи
пътища за информацията, знанието и образованието,
предоставя инфраструктурата, става спътник на читателя и е-читателя, и по този начин често открива
нови потребители, които правят преди всичко едно
прекрасно нещо: те четат.

Библиотеката в ХХI век

Предимствата на „Онлайе” накратко

+ достъпна денонощно

+ на разположение в цяла България
+ e-ресурси могат да се пренасят
на мобилни устройства

+ безплатно записване и ползване

+ не е нужно връщане на ресурси (DRM)
+ няма глоби за закъснение

Вашите читатели се нуждаят от
немскоезични ресурси?
Насочете ги към безплатното
в цяла България електронно
заемане.
Превод от немски: Светла Петкова
Ключови думи: Гьоте институт,
електронни услуги, Онлайе
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Весела Ангелова / vesi.angelova@gmail.com
РБ „Пенчо Славейков” – Варна

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 5-и брой.
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Завърнахме се от Охайо в края на седмицата в извънредно приповдигнато настроение. Мислехме през
уикенда да се отдадем на почивка, но нашите библиотечни приятели ни бяха подготвили изненада. Така
че вместо да останем в общежитието и да наваксаме с
писането на писма до роднини и приятели, озовахме
се в парка Алъртън в околностите на Шампейн. Паркът някога е бил имение на магната Томас Алъртън,
но е завещан на местната община и се е превърнал в
чудесно място за почивка и пикник сред природата.
След като обиколихме всички кътчета на имението,
приятелите ни качиха по колите и ни отведоха в дома
на Стив Уит от Академичната библиотека. И понеже
по някаква незнайна причина в немалка част от нашето общество се е вклинило клишето за негостоприемния затворен и ограничен американец, иска ми
се да кажа, че това просто не е вярно. Уит, за когото
пиша, прие в дома си десет души, напълно непознати,
от различни народности, с различни обичаи. Посрещнаха ни съпругата му и двете му деца – момченце и
момиченце на не повече от 7-8 години, отнесоха се с
нас като с най-близки приятели, които не са виждали

С приятелите на разходка в парк Алертън

Глобус

отдавна. Наистина обикнахме тези хора...
Но уикендът свърши, така че отново се отдадохме на обучението. Един от особено полезните курсове
беше за разгръщане на собствените възможни чрез
опознаване на личния стил по системата DISC. Водеше го госпожа Шърли Стелбринк от частна компания
за обучение. В продължение на два пълни дни, почти без почивка, бяхме подложени на психоанализа,
учихме се да работим в екип, трябваше да се научим
да приемаме недостатъците си и да се опитаме да ги
превърнем в предимства. Наистина мисля, че си заслужаваше.
Последва посещение в Спрингфийлд – столицата на Илиной, където ни бе проведен двудневен курс
по дигитализация и обработка на документи в щатската библиотека. Преподаваше ни Алис Скот – координатор на програмата за дигитализация и дамата с
най-впечатляващия смях, който бихте могли да чуете. Освен че получихме възможността да разгледаме
щатската и президентската библиотека, посетихме и
музея на Ейбрахам Линкълн. Спрингфийлд е градът,
в който този американски президент е прекарал немалка част от живота си и е заседавал в местния сенат. Оттук Барак Обама обявява кандидатурата си за
президент на 10 февруари 2007 г. В президентската
библиотека „Линкълн” има постоянна изложба, посветена на Гражданската война и робството. Четохме
изрезки от вестници с обяви за продажби на роби и
нямаше как да не си дадем сметка какъв огромен път
е изминала тази страна за толкова кратко време. Музеят е забележителен. Чрез восъчни фигури е представен животът на Ейбрахам Линкълн чак до убийството му в театър „Форд”. Неописуемо и смразяващо
кръвта преживяване.
След този епизод продължихме обучението си в
Шампейн-Урбана. Преминахме курсове по подготовка
на проекти, работа в мрежа за създаване на професионални връзки, семинар, посветен на работата в екип,
вземане на решения в библиотечната администрация и
библиотечен мениджмънт – практически курс, проведен от Робърт Бъргър – един забележителен господин.
Особен интерес предизвика курсът FISH! – „Философия
за обслужване на клиента”, в нашия случай на читателя, воден от Джан Айсън. Накратко казано, за това как
едновременно да работим и да се забавляваме.
Сред по-забележителните места, които посетихме, беше библиотека „Бутс” в Ричмънд. Академичната
библиотека „Бутс” е изцяло обновена с помощта на
фондация „Карнеги”. И тя, както и университетската библиотека в Шампейн-Урбана обслужва не само
студените на Източния илинойски университет, а и
обикновените граждани. Предлагат разнообразна литература на свободен достъп, филми, музика, перио-
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дични издания. Разполагат дори с детски
кът, популярно място за забавление на
най-малките. Усещането беше като във
всяка библиотека, която посетихме до момента – чувствахме се уютно, сякаш сме си
у дома.
Подобно беше и впечатлението ни
от библиотеката в градчето Артър близо
до Шампейн. Там е едно от най-големите
селища на амиши в САЩ. Тези хора са избрали живот, отдалечен от цивилизацията
и технологиите, но това не им пречи да
ръководят бизнеса си през интернет и то
благодарение на предлаганите от библиотеката услуги. Освен това те четат много
и са добре информирани за ставащото в
страната и по света.
Незабравимо ще остане посещението
ни в Чикаго. Първоначално посетихме Библиотечния изследователски център – дейността му е сходна на нашия Национален
център за информация и документация.
Посрещна ни господин Джеймс Саймън,
директор на Секцията за глобални ресурси. Поздрави ни персонално на родните
ни езици и ми е трудно да ви опиша колко приятно ни стана да чуем „здравейте”.
Последва разходка из публичната библиотека на Чикаго. Огромна единайсететажна
сграда, която кипи от живот. За американските граждани библиотеката наистина
е институция от изключителна необходимост. Младежката секция беше пълна с
ученици, които дискутираха, гледаха филми, записваха песни в звукозаписното студио или просто водеха приятни разговори
и се забавляваха.
Но все пак най-интересна беше дискусията в Американската библиотечна асоциация (АБА). Посрещна ни господин Майкъл Доулинг, директор на отдела за международни връзки. На импровизираната
кръгла маса разговаряхме за важността на
библиотечната институция, за състоянието на библиотечната система в страните,
които представлявахме, за необходимостта да променим визията на библиотечния
служител, като изтрием представата за
сърдитата библиотекарка със стегнат кок,
която се кара на хората да не вдигат шум.
Цялата среща беше подробно отразена със
статия в интернет списанието на Американската библиотечна асоциация. (1)
И библиотеката, която остана в сърцето ми...
Публичната библиотека на Шампейн.
С новата си модерна сграда, цялата изпълнена с живот, с усмихнатите лица и с при-
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Пред централата на АБА

Публичната библиотека на Шампейн

Госпожа Марта Гроув, директор на Публичната
библиотека в Шампейн, споделя своите идеи
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ятелски настроените хора. С модерното си
обзавеждане, с машините за селф-чекинг,
които, както подчерта госпожа Марша Гроув, директорката на тази забележителна
институция, се използват на сто процента. Библиотека, обърната към читателя.
Също на сто процента.
Самата библиотека е създадена още
през 1876 г., горе-долу по същото време,
когато е основан и градът. Фондовете ѝ
нарастват непрекъснато, налага се да се
премества в нови сгради, докато през 2008
г. окончателно е завършен новият ѝ дом,
построен с помощта на частни дарения и
публични кампании за набиране на средства. Външно сградата прилича на голям
мол, построена от тухли, варовик и мед.
Отвътре посреща читателите с кафене и
с музикална зала, в която местни певци
и инструменталисти редовно се представят пред публика. Отворените помещения
създават усещане за свобода и простор. Естествена светлина струи отвсякъде, дори
от тавана.
Не можахме да откъснем очи от машината за връщане на книги. След като
читателят пусне книгата в контейнера,
дълга конвейерна лента я отнася на долния етаж. През цялото време процесът
се следи от компютърна система. Скенер
разчита кода в книгата и избира към кое
отделение да я разпредели. Книгата се
движи по конвейерната лента към един от
деветнайсетте контейнера. Ако книгата е
запазена от читател, тя се отклонява към
съответния контейнер, откъдето поема
пътя си към специално обособено помещение, където заявените книги очакват
читателите си.
Публичната библиотека в Шампейн
наистина е в крак с новите технологии.
Постоянно се работи за създаването на
апликации за мобилни устройства с цел
максималното улесняване на читателя.
Мобилните устройства се използват за
селф-чекинг, за да не чака читателят пред
машините; чрез тях читателят може да
сканира баркода на видяна в книжарницата книга и да провери дали не е налична
в библиотеката. Могат да се добавят коментари за прочетена книга, има отделно
приложение за запазване на книги. И постоянно се създават все нови и нови приложения. Чудесен начин библиотеката да
отиде сред хората, вместо да чака те сами
да прекрачат прага ѝ. Впрочем, точно тази
библиотека наистина е постоянно сред
хората. Дори се издават читателски карти
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Стените на Детския отдел, изрисувани от
илюстратора Питър Сис

Пътят на книгата

на всички новородени бебета в града. Пос-тоянно се устройват
най-разнообразни културни инициативи и празници на четенето. Присъствието в интернет е също много солидно. Именно,
това е културният център на града. Без преувеличение.
През уикендите приятелите на библиотеката продават в
библиотечния антикварен магазин съвсем запазени библиотечни документи, към които няма особено голям интерес – книги,
списания, дискове с музика и филми, като събраните средства
се връщат в бюджета на институцията. Един от колегите от Нигерия запита защо тези книги не се даряват за по-малки и бедни библиотеки, на което госпожа Гроув отвърна: „Дълбоко съм
убедена, че никоя библиотека няма нужда от книги, които не
са търсени от читателите. Книгите не трябва да служат за запълване на лавиците. Те трябва да бъдат в ръцете на хората, да
влязат в домовете им. А тези книги, макар и да са в добро състояние, не са популярни, те не се търсят. И вместо да се отървем
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от тях, като ги пробутаме на друг или
просто ги отчислим, предлагаме ги в антикварния магазин, където е възможно
някой читател да реши да ги купи. А ако и
това не стане, предлагаме ги по eBay.”
Впоследствие госпожа Гроув допълни: „Впрочем, една библиотека без нови
книги въобще не може да се нарече библиотека, освен ако изначално не е с антикварна насоченост. По принцип, най-важните фактори за успешната библиотека
са екипът и книгите. Чудесният екип и
богатата книжна колекция ще привлекат
читателите и то така, че не биха могли да
си представят живота си без нас”.
Но всяко хубаво нещо си има край.
Неусетно дойде денят, в който трябваше
да се разделяме. На официална вечеря
получихме дипломите си от обучението
в „Мортенсън”. Говорихме малко и едва
преглъщахме – трудно сдържахме сълзите
си. А на следния ден ни изпроводиха до летището с лимузина.
Видяхме много, научихме много, създадохме искрени приятелства с прекрасни
хора от целия свят. И повярвахме, че надежда за библиотечната институция има.
Други вече са постигнали страхотни неща,
значи можем да го направим и ние.

Тук е мястото да изкажа искрените си благодарности към
Българската библиотечно-информационна асоциация за гласуваното доверие, благодарение на което
получихме изключителната възможност да участваме в обучителната програма на Центъра за международни библиотечни програми
„Мортенсън”. Надявам се от сърце
и други колеги да получат подобна
възможност, за да могат да пренесат наученото и в нашата страна.

Вечерта на дипломирането

Използвани източници
1. SinhaRoy, Sanhita. International librarians
visit ALA [онлайн]. [прегледан 3.12.2012].
http://americanlibrariesmagazine.org/
global-reach/international-librarians-visit-ala
Ключови думи: Американска библиотечна асоциация, американски библиотеки, Център за международни библиотечни програми „Мортенсън”
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„Всеки ден ми носи по нещо хубаво
и аз успявам да го забележа
и да му се насладя”
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Проф. дфн Боряна Христова по повод на юбилея си
Професор дфн Боряна Христова е сред най-значителните български учени в областта на старобългаристиката, палеографията и археографията.
Единственото ѝ работно място е Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, в която постъпва през
1975 г. От 1998 г. е неин успешен директор. Експерт
е в десетки национални и международни програми на
ЮНЕСКО и ИФЛА. Активен член е на CENL, на Управителния съвет на COBISS, на УС на БАРОК. От 1999 до
2005 г. е зам.-председател на Съюза на народните читалища в България. Чете лекции в СУ „Св. Климент Охридски” (от 1994), НБУ (от 2000), УНИБИТ (от 2006).
Гост-професор в Университета в Питсбърг (1994) и в
Университета в Кълъмбъс, САЩ (1995).
Автор е на представителни изложби, които гостуват в Русия, Япония, Сърбия, Виена, Румъния и др.
Учредява Асоциацията на националните библиотеки на Балканите и от 2003 г. досега е неин председател. Председател е на СНС по литературознание към
ВАК (2007 – 2010), член е на СНС по БИН (2005 – 2010)
и др.
Научните ѝ интереси са в областта на славянската палеография и дипломатика, на архивистиката, на книжовната и духовната история на Балканите като неделима част от Европа. Разработва основно проблемите на манастирските библиотеки през
Средновековието. Открива и публикува за първи път
редица текстове, свързани със старата литература
на южните и източните славяни. Участва с доклади
в над 150 национални и международни конференции, и
сама организира редица научни конференции, посветени на културата на ХV, ХVІ, ХVІІ и ХVІІІ век.
Има над 350 публикации – монографии, статии,
студии, рецензии и др., част от които са публикувани
в чужбина. Сред книгите ѝ са: „Български ръкописи от
ХІ до ХVІІІ век, запазени в България” (1982), „Славянски
ръкописи в Рилския манастир” (1986), „Опис на ръкописите на Владислав Граматик” (1996), „Амулетите
и талисманите в българската писмена традиция”
(2001), „Бележки на български книжовници Х – ХVІІІ
век”: В 2 т. (2003 – 2004), „Книга на Енох (2008), „Началото и краят на света” (2010) и др.
Включена е в редица справочни издания. Сред тях
са: Who is Who in the Library World; 2000 Outstanding
Intellectuals of the 21st century – 2008/2009, International
Biographical Centre, Cambridge, England; Съвременна
българска енциклопедия: А – Я. – 4. прераб. и доп. изд. В.

Търново, 2003; Бележити български жени. В. Търново,
2009; Българската национална библиотека и нейните
директори (1879 – 2009). София, 2009 и др.
Носител е на впечатляващ брой наши и чуждестранни награди: Почетен плакет на правителството
на САЩ за принос в българо-американските културни
връзки (2001), почетни грамоти и плакети от Министерството на културата за заслуги в развитието на
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”
(2 пъти), избрана за „Жена на годината” от Американския биографичен институт (2004), орден „Св. св.
Кирил и методий” І степен (2007), носител на почетното звание „Рицар на книгата” (2008), носител на
почетния знак „Следовник на будителите” (2008) на
Съюза на народните читалища, носител на почетната грамота на Румънската национална библиотека
за принос в развитието на отношенията между двете национални библиотеки и др. Носител е и на 26
грамоти на български и чуждестранни библиотеки и
университети за приноси в библиотечното дело.
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Професор Христова, бихте ли споделила
нещо за семейната среда, в която сте израснала
и която е формирала отношението Ви към книгата?
Благодаря Ви за този въпрос, тъй като колкото повече остарявам, толкова по-приятно ми става
да говоря за семейството си и за средата, в която
израснах. Някак съвсем естествено ми се струва, че
съм се родила и израснала в семейство, в което книгите бяха на голяма почит. Съвсем спокойно може
да се каже, че у нас нямаше почти нищо друго, освен книги. Пазя още части от библиотеката на прадядо си – полковник Иван Новачков, който е учил
във Военната академия в Одеса, откъдето си е донесъл цял сандък, пълен с книги, и то доста ценни
книги, включително и пълно течение от сп. „Нива”.
След него баба ми и дядо ми са попълвали активно
семейната библиотека – запазили сме стотици томове, подвързани и надписани на гръбчетата със
златни букви – „Господин и Мария Новачкови”. После традицията бе подхваната енергично от майка
ми – Розалина Новачкова, и достойно, надявам се,
продължена и до този момент от мене и сестра ми.
Днес нашата библиотека е разделена в три апартамента и няколко тавана и мазета, наброява повече
от 23 000 тома, но ние продължаваме да купуваме
книги. Иска ми се да имам всяка хубава книга, независимо дали художествена или научна, която излезе на пазара. Накрая едно малко уточнение – в библиотеката постъпих на работа не водена от любовта си към четенето, а от огромния си интерес към
средновековната ни писмена култура.
Коя книга предпочитате днес? Традиционната или електронната?
Разбира се, че предпочитам традиционната книга. Аз съм, както често обичам да повтарям, професионален читател. Ако ме бива страхотно в нещо, то
това е в четенето на книги. Страстта към четенето и
към книгите е като всяка друга страст – изисква безусловна любов и пълно отдаване. А някак си не мога да
изпитам тези силни чувства към електронната книга,
не мога да я нарека „моята” книга. Явно в това отношение ще си остана динозавър.

Постъпвате, ако не греша, в Народната библиотека през 1975 г. Случайно или целенасочено стана това? И какво Ви задържа тук цели 37 години?
Да, постъпих точно на 1 май 1975 г. в новосъздадената тогава Археографска комисия след спечелване на конкурс. Явих се на конкурса по съвет на акад.
Петър Динеков, който ме бе препоръчал и на ръководството на Ръкописно-документалния център на
НБКМ като отлична студентка и председател на неговия прочут някога Кръжок по стара и възрожденска българска литература. Бях много щастлива, когато спечелих конкурса, и попаднах в царството на
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старите ръкописи. И сега изпитвам същите чувства
– на щастие и удовлетворение от работата си. Никога не съм съжалила дори и за миг, че се отдадох на
палеографията, на работата с писменото културно
наследство. Във времена на духовна нищета, липса
на свобода на словото и неуважение към интелектуалното, каквито бяха времената преди 1989 г., както
и във времена на опростачване и липса на сериозни
интереси към науката, аз пътувам и живея в епохи,
където книгата и познанието са на почит и където се
чувствам в свои води.

Директор сте на Народната библиотека от
1988 г. От кои от Вашите предходници сте се учила? С какво сте ги запомнила?
Заповедта ми за Директор на НБКМ е от 18 май
1998 г. Да си призная, не усетих кога изминаха повече
от 14 години. Беше много усилно време, в което библиотеката запълваше целия ми хоризонт. Трябваше
да науча много нови неща, да преосмисля някои свои
виждания, да подчиня цялата си дейност на институцията, която поех в много тежък за нея момент. Новите тенденции и бързите темпове, с които трябва да се
развиваме и да вървим напред, днес ме накараха не
толкова да се уча от предходниците си – директори,
повечето достойни професионалисти, с някои дребни
изключения, колкото да търся нови пътища и да експериментирам. Не мога да не посоча обаче имената на
онези мои бивши колеги и учители, които днес не са
между живите, но които ме научиха на професионализъм в конкретната ми работа. Това бяха личности
с голям капацитет и неоспорим национален принос
към науката, отдали всичките си сили за просперитета на библиотеката – доц. Кирила Възвъзова, проф.
Христо Кодов, проф. Божидар Райков, акад. Иван Дуйчев, проф. Васил Йончев, проф. Бистра Цветкова. От
тях наистина съм научила много и никога няма да ги
забравя.
Какво Ви харесва и какво не Ви харесва в библиотечната професия? И какво според Вас трябва
да се промени в библиотеките и в библиотекарите
през ХХІ век?
В професията на библиотекаря, така както аз я
разбирам и така, както я упражнявам, всичко ми харесва. Не ми харесват обаче условията, в които работят днешните български библиотекари. Смешно
малките заплати, пренебрежителното отношение
на голяма част от обществото и от т.нар. „елит” към
нашия труд, недостатъчната квалифицираност на
част от хората, които не са библиотекари, но работят като такива, липсата на истинска политика за
развитието на библиотечното дело у нас – това са
някои от нещата, които задължително трябва да се
променят през ХХІ век, ако искаме да вървим напред като нация.
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Какво интересно се случва зад фасадата на
Народната библиотека, което е невидимо за гражданите и читателите?
Всичко, което се случва и пред, и зад фасадата на
Националната библиотека, е интересно. Смятам, че
имаме много изяви, които могат да привлекат найширока публика в библиотеката, не само читатели.
Вече сме се превърнали във важна, незаменима част
от културния афиш на София. Правим редица изложби с уникален характер, защото за първи път излагаме оригинали на ръкописи, документи, карти, гравюри, старопечатни, редки и ценни книги, организираме литературни вечери, представяния на нови книги,
национални и международни научни конференции,
кръгли маси по редица важни проблеми на деня. Тук
се изнасят и прекрасни концерти, тъй като имаме великолепна акустика. Представяли сме и ще продължаваме да представяме програми на чужди посолства.
Много е хубаво, когато идват деца – бъдещите наши
читатели. А деца идват много – някои първокласници
тук получават първите си свидетелства, други идват
заради изложбите на детски рисунки, които редовно
излагаме през пролетта, или заради конкурсите за
есе, за да получат наградите си, а завършващите абитуриенти често идват, за да се снимат пред паметника
на първоучителите и да извикат за последно 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12!
Професор Христова, Вие сте изтъкнат наш
учен старобългарист и палеограф. Над какво работите сега? Имате ли любими и предпочитани теми?
Любимата ми тема, разбира се, е за апокрифите,
проучването на забраняваните някога и внимателно
укривани текстове. Смятам, че откак се е осъзнал, човекът винаги е искал да се докосне до забраненото
познание, до скритите послания на Сътворението. И
че има право на това! Ето защо съм насочила усилията си в това да издирвам, изследвам и публикувам
подобни текстове. След издаването на важните апокрифни творби с богомилско влияние като „Книга на
Енох” и „Началото и краят на света” (според апокрифите за Тивериадско море, за Адам и Ева и за края на
света и Антихриста) в момента подготвям книга под
заглавие „Игра на бъдеще”. В нея ще бъдат поместени в новобългарски превод и с богат коментар предсказателни текстове, разпространени в писмената
балканска традиция и гадателни практики от ХV до
началото на ХІХ век.
Имате много активна изследователска, публикационна и преподавателска дейност. Как я съчетавате с огромната административна работа като
директор?
Както пише в библейската книга „Еклесиаст”, в
живота има време за всичко. Имаш ли желание и необходимост да пишеш, имаш ли какво да кажеш, винаги
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ще намериш време да го направиш. Не ми се иска да се
откажа от нито една от изброените от Вас дейности,
защото всяка ми носи различен тип удовлетворение.

Има ли граждански и медиен интерес към дарителската програма „Осинови книга”?
Определено има интерес към програмата ни
„Осинови книга”. Вече доста ръкописи, старопечатни
и редки печатни книги са „осиновени”, т.е. осигурени са средства за тяхната реставрация. Основните ни
дарители са хора от интелигентските среди – учители, преподаватели, дейци в областта на културата.
Включват се и цели класове ученици. Голяма помощ
получихме от програмата „Избери, за да помогнеш”
на Райфайзен банк. Медиен партньор от самото стартиране на програмата ни е в. „Култура”. Когато започвахме, спомням си, главният редактор г-жа Копринка
Червенкова ми каза „Това ще бъде един много важен
тест за нашите съвременници.” Ръководител на тази
програма от страна на НБКМ обаче е доц. Елисавета
Мусакова и тя би могла да даде по-подробни данни.

Чия беше идеята за изложбата на вещи на Васил Левски в Народното събрание и как беше приета тя?
Идеята за организиране на изложба, посветена
на 175-годишнината на Васил Левски в Народното
събрание, бе на екипа на г-жа Цецка Цачева, под чийто патронаж се провежда това честване в национален
мащаб. Получи се много интересна експозиция, а дойдоха и доста граждани, за да я разгледат. В изложбата НБКМ участваше с т.нар. Нареда (за работещите
за българското освобождение) и с емблематичното
„Тефтерче”, което бе отворено на страницата, на която бившият Дякон си е записал един тропар за св. св.
Кирил и Методий. Предстои и откриването в централното фоайе на библиотеката на една голяма изложба
на оригинални документи, свързани с Левски. Озаглавили сме я „Васил Левски – революцията и свободата”
и имаме амбицията да покажем някои документи за
първи път пред широка публика.
Какви интересни изложби извън България Ви
предстоят?
Готвим се да изложим не къде да е, а в Лувъра,
една изключителна изложба от неизвестни османски
документи, свързани с похода на император Наполен
в Египет. Надявам се, че този интересен проект, започнат по идея на министър Вежди Рашидов, ще се осъществи още през следващата 2013 година. Пак през
следващата година ни предстои голяма изложба на
български книги в Москва, в Библиотеката за чуждестранна литература. А по-нататък ще се представим
и със специална експозиция в Музея на ислямското
изкуство в Катар. Интересни изложби обаче ще има
и тук, на наша територия. Организираме през септември със съдействието на Арменското посолство
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изложбата „500 години арменско книгопечатане”,
на която ще бъдат представени едни от най-старите
арменски книги от Националната библиотека в Ереван. За деня на народните будители, 1 ноември, ще
разкрием книжовната дейност на епископ Софроний
Врачански, като специален акцент ще поставим върху
неговите преписи на Паисиевата „История славянобългарска” във връзка с 250-годишнината от създаването ѝ. Подготвяме и експозиция по повод 100-годишнината от Балканската война. (Интервюто е взето
през м. август – бел. ред.)
Какви са приоритетите в предстоящите задачи на Националната библиотека?
Приоритетните задачи мога да градирам по
следния начин:

• Прокарване на подготвените текстове за развитието на Националната библиотека и обществените библиотеки в България; за ръкописно-документалното културно наследство; за дигитализацията на библиотечните колекции, за ролята на
четенето и книгата в съвременното и бъдещото
българско общество в Националната стратегия
за развитието на българската култура. Това ще
очертае концептуалната рамка за развитието на
културните процеси у нас, в които главна роля
трябва да играят библиотеките.
• Работа по опазването, съхраняването, научното описване и популяризирането на писменото ни
културно наследство, съществена част от което
се съхранява в Националната библиотека. Тук се
включват и дейностите по реставрацията, консервацията и дигитализацията на това наследство.
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• Присъединяване на нови библиотеки в проекта „Виртуална библиотека – България” (Пристъпване към изграждането на Единна национална
библиотечно-информационна система).

• Интензивно предоставяне на данни в библиотека „Европеана” и други важни международни
дигитални библиотеки.
• Реализиране на втори етап от националния
научен и приложен проект „Ръкописни и документални паметници от българските земи, ХІІІ – ХVІІІ
век”.

• Активизиране на издателската дейност и продължаването на новата издателска поредица на
НБКМ „Неизвестно от известните”.
• Водещо участие в Комисията към програмата
на ЮНЕСКО „Паметта на света”.
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Професор Христова, Вие сте публична и медийна личност. Не Ви ли уморява това ежедневно
напрежение и как си почивате?
Ежедневието и особено ежедневните сериозни
ангажименти уморяват, разбира се. Но аз умея да си
почивам – радвам се на кучето и на котката си, чета
кримки за удоволствие, гледам филми, разхождам се
из старите квартали на София и търся да се любувам
на стари красиви къщи, запазили атмосферата на града от ХІХ век. Ето сега, докато разговаряме, тече Европейското първенство по футбол и всяка вечер гледам
мачове и преживявам прекрасни мигове с красив футбол. Голям запалянко съм и почитател на Испания,
така че искам отново да ги видя шампиони.
В обозримо бъдеще Ви предстои внушителен
юбилей. Имате респектираща биография и впечатляваща професионална кариера. Каква е равносметката
Ви във Вашата юбилейна година?
Не съм си правила някаква сериозна равносметка,
но се чувствам много добре по повод 60-годишния си
юбилей. Ненавиждам старостта, това открих напоследък у себе си и даже написах (за собствена консумация)
цял трактат от 700 страници разсъждения за това, как
да се борим с остаряването. Не е възможно, знам, но
сме длъжни да опитваме. Както беше писал Жоржи
Амаду навремето: „Един мъж не може да спи с всички
хубави жени, но е длъжен да опита.” Та и хората така –
не могат да победят старостта, но са длъжни непрекъснато да опитват. Наред с неприятните моменти обаче
остаряването ми е донесло и хубави изживявания – започнах повече да се грижа за себе си и същевременно
да бъда по-критична към себе си, все по-търпелива и
толерантна съм към чужди мнения и оценки – вече наистина знам, че нищо не знам, все по-внимателна ставам с околните, защото разбрах, че всеки може да ме
научи на нещо, не прибързвам с критичните си оценки,
както правех на младини. Освен това се радвам на абсолютно всеки миг от живота си, все повече и повече
харесвам вкуса му. Всеки ден ми носи по нещо хубаво и
аз успявам да го забележа и да му се насладя.
Професор Христова, какво ще пожелаете на
библиотечната общност и на новото списание
ББИА онлайн?
Пожелавам им успех, удовлетворение и удоволствие от работата, достойно възнаграждение за усилията им. Нека се радват с пълна сила на живота много
преди да дойде 60-годишният им юбилей.
Интервюто взе:
Мария Младенова / mladenovamaria@abv.bg
УниБИТ

Ключови думи: библиотечна политика, библиотечна професия,
биографии, Боряна Христова, Национална библиотека
„Св. св. Кирил и Методий”, юбилеи
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50 години Централна научно-техническа библиотека
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Валентина Славчева / vs@nacid.bg
НАЦИД

Централната научно-техническа библиотека
(ЦНТБ) е създадена с ПМС № 163 от 26 ноември 1962
г., когато към Държавния комитет за наука и технически прогрес се изгражда Единна държавна система
за научно-техническа информация. За целта се създават Централният институт за научно-техническа
информация (ЦИНТИ) и ЦНТБ като основна многоотраслова техническа библиотека за страната, която
съществува самостоятелно, но е в тясно взаимодействие с института. В основата на фонда ѝ са 800 заглавия – периодични издания и фирмени проспекти и
каталози, получени от ЦИНТИ.
През 1970 г. се приема ПМС № 2 от 20 януари „За
утвърждаване на основни положения за организиране на Единната библиотечна система”, а след няколко
години и ПМС № 8 от 1973 г. за изграждане на Национална система за научна и техническа информация
(НСНТИ). Съгласно тези правителствени документи
ЦНТБ е организационна съставна част на НСНТИ и
част от Единната библиотечна система в страната. На
ЦНТБ се възлага да ръководи и координира дейността на научно-техническите библиотеки в страната.
Освен тези функции, библиотеката комплектува научна и техническа литература в подкрепа на нуждите
и изискванията на научно-техническото развитие и
потребностите на учените, инженерно-техническите кадри и студентите.
През 1973 г. година ЦНТБ се
присъединява към Цeнтралния институт за научно-техническа информация (ЦИНТИ). Историята и развитието на библиотеката са тясно
свързани с историята и развитието
на ЦИНТИ и нейните цели и приоритети са се разгръщали в съответствие със задачите на института.
През 1975 година към библиотеката
се присъединява и Централна патентна библиотека.
Организационната структура
на Централната научно-техническа
библиотека непрекъснато се променя. В първите години от своето
съществуване тя се изгражда като
специализирана научно-техническа
библиотека, а в последствие – като

многоотраслова научна библиотека със следните задачи: да комплектува в оптимална пълнота чуждестранна научна и техническа литература в областите
промишленост, строителство, архитектура, електроника и електротехника, опазване на околната среда,
биотехнологии, материалознание, машиностроене,
минно дело, геология, металургия, лека и хранително-вкусова промишленост и др.; да извършва библиотечно-информационно обслужване, да ръководи и
подпомага методически научно-техническите библиотеки в страната, да осъществява международен книгообмен с библиотеки в чужбина.
ЦНТБ притежава богати библиотечни колекции
от информационни източници, някои от които са
уникални. В библиотеката се комплектуват разнообразни видове български и чуждестранни информационни източници: книги, справочници, енциклопедии, речници, списания, реферативни издания, продължаващи издания, доклади от научни форуми у нас
и в чужбина, доклади на ООН, дисертации, фирмена
литература, годишни отчети на фирми, институти и
други организации.
През 1993 г. ЦИНТИ се преобразува в Национален център за информация и документация (НАЦИД).
От състава на библиотеката отново се отделя Централната патентна библиотека и преминава към Патентното ведомство. От фонда на ЦНТБ бяха извадени
фондовете от патентни описания, авторски свидетел-
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ства и патентно-справочна литература,
но териториално Централна патентна
библиотека остана в същата сграда.
В резултат на системното и професионално комплектуване на фондовете
в продължение на десетилетия библиотеката днес притежава богати колекции от наша и чуждестранна литература в областта на природните и техническите науки. Част от политиката на
ЦНТБ за обогатяване на фонда с разннообразни информационни източници е
поддържането на дългогодишни книгообменни връзки с около 180 партньори
от 35 страни. Подържат се книгообменни връзки с Британската и Конгресната
библиотека, с Государственная публичная научно-техническая библиотека
(ГПНТБ) – Русия, с Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) – Русия, с националните информационни центрове в Канада, Япония, Испания, Унгария,
Чехия и др., с библиотеките на техническите университети и институти в Германия, Франция, Австрия,
Италия, Холандия, Белгия, Дания, Русия, Полша, Индия, Швейцария, Норвегия и др.
До влизането в сила на новия Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения от 01 януари 2001 г. ЦНТБ е депозитна библиотека за българска литература в областта на техниката.
ЦНТБ е единствената библиотека в страната,
в която се извършва депозиране на непубликувани
научни ръкописи: статии, монографии и доклади от
научни форуми във всички области на знанието.
Значителен принос за развитието и утвърждаването на библиотеката като централна научно-техническа имат първият ѝ директор Радой Дамянов, както
и инж. Иван Върбанов, Румен Халаджов, Борис Пешев,
Веска Молдованска, Маргарита Парева и много други
библиотечни специалисти.
В началото на XXI век книжовното богатство на
Централната научно-техническа библиотека наброява 2 552 425 библиотечни единици – справочна, научна, учебна литература, дисертации и специални видове издания. Освен на традиционни носители, много
от информационните източници са на други видове
носители – микрофиши и CD-ROM, като библиотеката
разполага със съответната техника за ползването им.
В отговор на изискванията на времето и в унисон с развитието на технологиите, още в края на 70-те
години започва работа по автоматизирането на библиотечните процеси. ЦНТБ е между първите библиотеки в страната, която от 1984 г. поддържа автоматизиран каталог на базата на програмния продукт CDS
ISIS. Реализира се един от най-трудоемките етапи в
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автоматизацията на библиотечните процеси – превръщане на традиционния каталог в машинночитаеми бази данни. След това поетапно се осъществява
автоматизирането и на други библиотечно-информационни процеси с убедеността, че това е решаващият
фактор за ефективното използване на библиотечните
ресурси, за оптимизиране на обслужването на потребителите, за осигуряване на системност, актуалност
и пълнота на предоставяната информация, както и за
участието в международния обмен на информация.
Уеб базираният електронен каталог на библиотеката отразява целия библиотечния фонд, набавен
след 1984 година. Завършена е ретроконверсията на
българските и руските издания във фонда преди 1984
г. Продължава ретроконверсията на изданията на латиница.
ЦНТБ предоставя широки възможности за онлайн достъп до световни информационни центрове и
портали с реферативни и пълнотекстови бази данни
във всички области на знанието. Днес в библиотеката
се предоставя достъп до ISI Web of Knowledge, Scopus,
Science Direct, EBSCO Publ. и други.
Дейността на библиотеката в областта на библиотечно-информационното обслужване се опира както на богатите традиции, така и на иновациите, като
една от най-активно използваните услуги е електронната доставка на документи. Библиотеката предлага
онлайн следните електронни услуги:
• заявка за ползване на литература от фонда на
библиотеката
http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/polzvane.php,
• заявка за междубиблиотечно заемане, вкл.
електронна доставка на документи
http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/dostavka.php.
Понастоящем ЦНТБ разполага с три просторни
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читални, информационен център с 13 компютърни
работни станции и копирен център. От 2006 г. досега
поетапно са извършени основни ремонти на читалните и на книгохранилищата. Обособено бе просторно помещение за информационния център. Обновено
е обзавеждането и технологичното оборудване, като
са създадени отлични условия за работа на ползвателите.
Екипът на ЦНТБ системно работи за адекватно
вписване на библиотеката като част от структурата
на НАЦИД в изпълнението на новите функции и задачи на центъра, определени в Правилника
за устройството и дейността му. 1
Във връзка с новите задачи на центъра, произтичащи от Закона за развитието на академичния състав в Република
България, в ЦНТБ е създадена необходимата организация за обработване на
постъпващите дисертационни трудове и
авторефератите към тях. Информацията
се отразява в електронния каталог и в
БД „Защитени дисертационни трудове и
лица на академични длъжности”, и дава
възможност да се проследи научното и
кариерното развитие на учените и изследователите у нас.
По-важните бази данни и рубрики в
помощ на изследователите, които поддържа библиотеката, са:
• БД за депозирани научни ръкописи (доклади, статии, монографии) от
всички области на знанието. Поддържа
се в от 1998 г. Съдържа библиографски
описания и анотации на научни ръкописи, одобрени от научни съвети; доклади
от конгреси, конференции, симпозиуми и
други научни форуми. Базата е двуезична,
на български и английски език.

Правилник за устройството и дейността на
Националния център за информация и документация. – Обн. ДВ, бр. 25 от 27.03.0212, посл.
изм. в №55 от 20.07.2012 г.
1
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• БД „Публикации” – политематична библиографска БД на статии от български списания и периодични сборници на научни институти и университети, които съдържат резюмета на английски език. Попълва се от постъпващите в ЦНТБ научни списания,
годишници на български научни институти и университети, и от електронни издания на български
научни списания и годишници в интернет.
• За учените – списък на български научни издания, които се реферират в бази данни на световноизвестни информационни центрове.
Чрез уебстраницата си предоставяме свободен
достъп до електронни колекции с актуална информация в подкрепа на науката и образованието. Те са
структурирани по типа на предоставяната информация; по тематичен, институционален и по географски
признак.
• Гайд-Индекс е указател на български уебсайтове и портали. Указателят включва наименованието на сайта/портала, кратка анотация и хипервръзка
към актуалния интернет адрес. Гайд индекс е структуриран в 14 основни рубрики, които отразяват основните области на обществено-икономическия живот на страната.
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• Виртуална библиотека съдържа информация за свободни ресурси
в интернет – електронни колекции от
пълнотекстови документи. Тези ресурси
са особенно подходящи за библиотеки с
ограничено финансиране. Именно затова, усилията ни са насочени към откриването, подбора и структурирането им.
Подредени са тематично и се актуализират системно. Рубриката се състои от
две части:
Български пълнотекстови ресурси
на свободен достъп – това са адреси на
електронни периодични издания в следните области природни и приложни науки, медицина и биотехнологии, информационни науки и компютърна техника,
строителство и енергетика, икономика,
бизнес и финанси, обществени науки и
политика, образование.
Световни онлайн ресурси на свободен достъп – богат списък от ресурси по
широк кръг дисциплини. Първата част
отразява политематични ресурси – включени са много указатели към безплатни списания и книги, както
и адреси на отделни списания. В области като медицина, биология, физика, химия, математика, информационни технологии и икономика преобладават
адреси на отделни списания, но са включени също и
достатъчно указатели и каталози.
• Библиотеките по света – електронен справочник с уеб адреси на най-значимите библиотеки в
други страни.
ЦНТБ е член на Българската библиотечно-информационна асоциация от самото създаване на асоциацията. Представители на библиотеката са избирани многократно в ръководните органи на сдружението.
В съответствие с новите пазарни условия и с нарастващите информационни потребности на общес-
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твото, ЦНТБ осъвременява дейността си, като увеличава номенклатурата на предлаганите продукти и
услуги и усъвършенства системата за обслужване. Съществена роля за това има системното повишаване на
квалификацията на персонала в ЦПОБ към ББИА и в
курсовете на Института по публична администрация.
Библиотеката се превръща в ново духовно средище,
призвано да формира новия тип „мултимедийна” грамотност на своите читатели.
За да не остане пасивен наблюдател в динамиката на съвременното развитие, в което уеб технологията позволява на всеки да бъде издател, агент по доставката или библиотекар, библиотеката трябва да
заема активна позиция. Наложително е допълването
на традиционните услуги и колекции с ново съдържание, с нов тип документи и с нов тип услуги, развити
на базата на цифровите и мрежовите технологии.
С развитието на тези нови тенденции възниква
и огромното предизвикателство и отговорност пред
ЦНТБ, която трябва да разгърне образователната си
функция в посока на формиране на информационната
компетентност на своите потребители, за да бъдат те
креативни участници в образователния процес.
50 години съществуване на една библиотека са
твърде малко, съизмеримо с възрастта на най-старите български и световни библиотеки. Но са и достатъчни тя да се докаже и да донесе удовлетворение и
чувство на гордост на своите създатели, строители и
читатели.
Ключови думи: електронни ресурси, научни библиотеки,
Централна научно-техническа библиотека, юбилеи
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АБК / office@abk.bg

Асоциация „Българска книга” (АБК) е основана
през 1994 г. и към момента е единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страната. Най-големите представители в
бранша са членове на АБК. Те произвеждат над 90%
от книжната продукция в България.
Според членовете на Асоциация „Българска книга” основно мерило за културата на една нация е нейната книжнина, нужна за изграждане, развитие и съхраняване на националната идентичност. АБК счита
за своя мисия насърчаването на четенето в България
чрез осигуряване на необходимите условия за развитие на книгоиздаването и книготърговията.
Целите на Асоциацията са: да съдейства за усъвършенстване на законодателството в областта на
книгоиздаването, книготърговията и авторските
права, като се основава на утвърдени европейски модели и стандарти за развитие, и налага етични норми
за взаимоотношение между субектите в бранша; да
насърчава четенето в България чрез осигуряване на
по-широк достъп до книгата; да насърчава развитието на българското книгоиздаване; да популяризира
българската литература и книга в Европа.
Асоциация „Българска книга” работи по осъществяване на целите си на национално и международно ниво. Член е на Федерацията на европейските
книгоиздатели и Федерацията на книгоразпространителите в Европа. Участва в международни проекти,
насочени към развитието и подобряването на европейските практики. През 2006 г. Асоциацията разработи националната програма „Четяща България” и
документ за по-голям период от време – „Стратегия за
дългосрочно развитие на книжния пазар” – съвместно с Министерството на културата. АБК е сред 17-те
институции, които изготвиха и подписаха Меморандум за формиране на национална политика за четене, изработване на общи позиции и предприемане на
съвместни действия за устойчиво развитие на българското книгоиздаване, книготърговия, библиотеки
и народни читалища. Асоциацията активно участва и
в дебатите около реформите в образованието, насочени към оптимизиране и селекция на учебниците в
началното и средното образование.
Асоциация „Българска книга” работи съвместно
с експерти и журналисти, за да наблюдава, оценява и
поощрява развитието на книгоиздателския бранш, и
настроенията на общественото мнение.
Всяка година АБК връчва награда „Бронзов лъв”
за най-добър издателски проект, обединяващ в едно
висока литературна и обществена стойност и професионално изпълнение, както и награда „Рицар на
книгата” за заслуги в развитието на книжния сектор
и утвърждаването на българската книга и четенето.

Асоциация „Българска книга” търси пряк контакт с авторите и читателите в България чрез организирането на ежегодни книжни форуми, най-големият
от които е Софийският международен панаир на книгата през декември – място за среща между издатели,
читатели, автори, преводачи, илюстратори от различни страни. Всяка година около 24 май се организират
Майските дни на книгата и се провежда Пролетен базар на книгата. През летните месеци издателите пътуват към гр. Бургас и гр. Варна, където се разполагат
„Алеите на книгата” и летните културни сцени.
По повод 2 април – Международния ден на детската книга и 23 април – Международния ден на книгата Асоциация „Българска книга” организира кампанията „Походът на книгите”. Тя се осъществява съвместно със Столичната община, ББИА, МОМН. Проектът, замислен по подобие на кампании в други страни,
цели да се повиши интересът към четенето и книгите
сред децата.
Асоциация „Българска книга” представя българската книга на най-голямото и престижно изложение
на книги в света – Франкфуртския панаир на книгата. Присъствието на България, наред с най-големите държави, както и сред нейните балкански съседи,
съдейства за приемането на българския език и разпространението на българската култура и литература. В дългосрочен план присъствието на България на
Франкфуртския панаир на книгата ще доведе до създаване на трайни връзки на доверие с международни
книгоиздатели и организации – необходимо условие
да се подпомага популяризирането на българската
книга.
Дългосрочните цели на Асоциация „Българска
книга” са свързани с отстояването на мястото на българската книга и четенето пред държавните институции и нареждането им сред приоритетите на страната.
Ключови думи: Асоциация „Българска книга”,
книги, книгоиздатели, четене
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Забавно

Викторина

1. Кога е създадена Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА)?
............................................................................................................................................................

2. Кога СБИР приема името Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА)?
............................................................................................................................................................
3. Колко броя на списание „ББИА онлайн” са излезли досега?

............................................................................................................................................................
4. Кога се провежда първата Национална библиотечна седмица?

............................................................................................................................................................
5. Под какъв девиз протича третата Национална библиотечна седмица?
		

а. Библиотеката – информация и комуникация за всеки!
б. Модерната библиотека – твое право!
в. Библиотеките на дневен ред!

6. Кой дългосрочен проект изпълнява ББИА в момента и от коя организация е подкрепен?
............................................................................................................................................................

7. В рамките на кой проект на ББИА 18 български специалисти бяха изпратени на специализации
в американски обществени библиотеки?
............................................................................................................................................................

8. Коя е темата на Националната научна конференция на СБИР през 2004 г.?
............................................................................................................................................................

9. През коя година е създаден Центърът за продължаващо образование на библиотекари?
............................................................................................................................................................

10. На кое Общо събрание ББИА се присъедини към Декларация на ИФЛА от Глазгоу
за библиотеките, информационните служби и интелектуалната свобода?
............................................................................................................................................................
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11. Кога се връчва годишната награда на ББИА „Подкрепа за библиотеките” и за какво?
............................................................................................................................................................
12. В кои международни организации членува ББИА?
а. ЮНЕСКО и АБА

		

б. ЮНЕСКО и ИФЛА

13. Кога е приет Законът за обществените библиотеки?

в. ИФЛА и ЕБЛИДА

............................................................................................................................................................

Сканирайте страницата, разпечатайте и попълнете верните отговори!

Уважаеми колеги,
Моля, изпращайте отговорите си до 15 януари 2013 г.
на имейл bbia@lib.bg.
Първите петима, изпратили верни отговори, получават

като награда

безплатен годишен абонамент
за 2013 г. на сп. „ББИА онлайн”.

