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„Когато е обезверен и объркан в духовните си ценности  
българският народ търси упование и надежда в своето минало, във всички  

ония морални и културни качества, които носи в душата си.“
Стоян Омарчевски

1 ноември – Ден на народните будители 

„От Паисия насам до наши дни се редят светлите и лъчезарни образи на големи културно-
обществени дейци, далечни и близки строители на съвременна България. Софроний Врачански, 
д-р Петър Берон, Неофит Бозвели, Неофит Рилски, братя Миладинови, Сава Раковски, Любен 
Каравелов, Христо Ботев, Левски, Караджата, П. Р. Славейков, Иван Вазов и мнозина още 
големи и малки строители на нашето възраждане и освобождение, както и големите фигури на 
политико-обществени и културни дейци след освобождението са завещали на поколенията своите 
несъкрушими, светли дела, които трябва да се сочат като примери, като образци на бляскаво 
изпълнен отечествен и национален, културен и граждански дълг. Стореното от тях ни удивлява, 
трогва и възнася; то окриля нашия дух; то му дава полети и творчество; то говори на сърцето и 
душата със силата и блясъка на идеала, с обаянието на обикновеното.“

(из Окръжно № 17743 от 28 юли 1922 г., с което Народното събрание 
обявява този ден за празник на всички “заслужили българи”.)

Най-малкото, което можем да направим днес, е да си спомним за тях и да им благодарим 
в мислите си – за идеите, за вярата, за искриците светлина, без които сега нямаше де сме 
такива.  

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, КОЛЕГИ!
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1 ноември –  
Ден на будителите

Да си припомним заветите на 
народните ни будители, полезни в 
устремяването ни към глобалното 
информационно-технологично 
общество
Ани Гергова

ББИА

Пътуване, започнало преди  
10 години
(По повод 10 годишнината от 
началото на проекта ABLE)
Нанси Болт

Професия

Принос в съвременното 
професионално образование на 
библиотекари в обществените 
библиотеки
Красимира Папазова 

Професионални форуми

Информационни политики в 
науката в дигиталната епоха: 
Възможни фактори и бариери за 
споделяне и обмен на знанието
Рим, 16 септември 2013 г.
Александър Димчев

XVII международна конференция 
по Теория и практика на 
дигиталните библиотеки (TPDL) 
Малта, 22-26 септември 2013 г.
Радка Калчева

Първа международна конференция 
„Библиосвят: Технологии, ресурси, 
практики“
София, 26-27 септември 2013 г.
Надя Терзиева

От редакционната поща

Сляпа ли? Не! По-скоро добре 
виждаща
Мирослава Аргирова
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Не толкова и не само „възрожденският плам“ 
на будителите ме предизвиква в навечерието на 
тяхното честване, традиционно отбелязвано вся-
ка календарна година на 1 ноември, да предоставя 
този текст на списанието, издавано от ББИА. Бих 
искала да споделя размисли за гледищата и поведе-
нието на съвременните съотечественици и главно – 
за общностите, свързани професионално с книгата, 
библиотеките, информационната революция.

Защо приех, че е полезен такъв наглед риско-
ван „скок“ от историческото ни минало към днеш-
ното втурване в една нова световна цивилизация, 
основаваща се на информационните и комуника-
ционните технологии, които ни изглежда, че ще 
гарантират глобализацията на обществото? Насоч-
ваме ли се към насърчаване на културното много-
образие, трябва ли да се чувстваме задължени да 
опазваме единството на българската национална 
култура, да придаваме специфично наш привкус в 
поривите си към глобалния свят. Какви стъпки ще 
предприемем, зависи и от традициите ни, създава-
ни от далновидни творци и деятели, чиято кохорта 
водят будителите.

За да опресним смисъла на понятието „бу-
дител“, ще припомня, че неговата етимология е 
изведена от старобългарската дума âçáîóäèòè, из-
ползвана в най-старите съхранени до днес българ-
ски ръкописни книги от X–XI век и въведена в ред 
славянски езици със значение „прекъсване на съня 
от някого“. Определението за будител, дадено от 
академичния многотомен „Речник на българския 
език“, е: „Просветен деец, който е работил в епоха-
та на Възраждането у нас за национално-политиче-
ското и културно издигане на българския народ“1. 
Към него е даден цитат на Боян Пенев: „Дейността 
на книжовниците и народните будители след Паи-
сия в много отношения е в непосредствена връзка 
с неговия завет“2. Другият цитат е на Вера Мутаф-
чиева, написан 50 години по-късно: „Из пътя по-

1 Речник на българския език. Т. 1. А-Б. – София, БАН, 
1977, с. 821.

2 Пенев, Боян. Начало на българското възраждане. – Со-
фия, 1919, с. 62.

Да си припомним заветите на народните 
ни будители, полезни в устремяването 
ни към глобалното информационно-
технологично общество

Ани Гергова / bin@phls.uni-sofia.bg 
СУ „Св. Климент Охридски“

емат български будители, за да разнесат книга и 
слово. Следват ги даскали и тежки чорбаджии“3. 
Това лексикографско отклонение показва, че са 
битували различни нюанси в разбиранията на по-
нятието „будител“ – дали е просветен деец, дали 
е книжовник или принадлежи на двете социални 
общности, посветени на книгата и българското 
слово, важното е, че се утвърждават като фактори 
за народностната идентичност и националния на-
предък. В известен смисъл исторически стеснена е 
формулировката, че будителството е присъщо само 
на възрожденската епоха. То е подемано и по-къс-
но, възниквало е във времена на разединение и тре-
вога за бъдещето на нацията ни.

За предначертанията на българската народно-
стна съдба показателни са мислите на ред прозор-
ливи съотечественици. Нека си припомним някои 
от тях.

В предисловието на своята „Славянобългар-
ска история“ (1762) Паисий Хилендарски извисява 
своя глас: „О, неразумни и юроде! Защо се сраму-
ваш да се наречеш българин и не четеш и не гово-
риш на своя език? … От целия славянски род най-
славни са били българите, първо те са се нарекли 
царе, първо те са имали патриарх, първо те са се 
кръстили, най-много земя те завладели!“. Един зов 
отправя за българщина, носеща гордост от славно-
то минало.

Константин Фотинов в обявлението за списа-
ние „Любословие“ от 1842 г. се провиква: „Бъл-
гаре! Смислете се добри и разсмотряюще умно 
фърлите погледат ваш и смисълта ваша на по-от-
далечени места и на по-разностранниат народ че-
ловеческий! Кой народ на земята е толко сиромах 
и отдалечен от просвещението учителско…? Кой 
народ е толко без поведения многообразни и по-
знания за человеческата полза списана, каквото е 
болгарскио народ? Ах, скорб наша и стид (срам – 
бел. А.Г.). Народи послешни и народи безкнижни 
начаха и зафатиха на нашите дни да просвещават 
ся и да умножават училищата нихни, книгите, ис-

3 Мутафчиева, Вера. И Клио е муза. – Пловдив, 1969, 
с. 154.
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ториите, списания благонравни, … а българскио 
народ спава!“.

Христо г. Данов, водещ възрожденски издател 
и книжар, в статия, озаглавена „Защо не напредва-
ми ние нравствено и веществено“, на неговия „Ле-
тоструй“ (1869) казва: „Ние захласнати в своите 
частни интереси и замаяни от междуособните кав-
ги и крамоли, оставяме не часове, но и цели години 
да изветреят, без да поработим за нашия напредък. 
У нас всичко добро попада във вражди, наместо да 
се върши работа“. И допълва: „Подобряването на 
народностната ни съдба зависи още и от нашето 
веществено обогатяване. Ала как ще може да бъде 
скоро някога у нас, като трябват съединени сили, 
нужно е голямо доверие помежду ни, иска се под-
помагане един другиго и въобще чистосърдечно 
братско споразумение за всяка работа…“.

Проф. Иван Шишманов, един от първостро-
ителите на Софийския университет, създаден пре-
ди 125 години, дава кураж на следосвобожденското 
общество, призовава го да не зависи от капризите 
на отделни личности, да гради своя „държава на 
духа“ със здрави морални устои и с творчески ус-
трем. „Ние сме способни – твърди той – да произ-
ведем нещо самостоятелно, нещо оригинално, спо-
собни сме да работим заедно с другите културни 
народи за преуспяването, за напредъка на общочо-
вешкия род“.

Революционерът Яне Сандански напомня, че 
„робът се бори за свобода, свободният – за съвър-
шенство“, а на съидейника му Гоце Делчев при-
надлежат думите: „Аз разбирам света като поле за 
културно съревнование на народите“.

Известният наш литературен историк и кри-
тик от първите десетилетия на XX век проф. Боян 
Пенев призовава интелигенцията ни да се стреми 
към широки творчески хоризонти с критично вни-
кване в чуждите култури и усвояване на онова от 
тях, което съответства на българската духовност, 
което извисява мислите, чувствата, амбициите 
на народа ни като цяло, за да стане равноправен 
участник в европейската култура. Станал свиде-
тел на непреодолими препятствия за такава мисия, 
той прави тъжното обобщение: „Българското об-
щество познава враждата, познава малодушието и 
равнодушието, но не и творческия ритъм на една 
хармонична колективна воля“.

Накрая ще насоча към мислите и оценките на 
първия наш признат социолог Иван Хаджийски, 
който има идейни пристрастия към марксизма и в 
началото на 40-те години на миналия век проявява 
дългосрочна прозорливост по отношение възмож-
ностите за оценка и самооценка на индивидите 

сред нас, на социалните общности, професионал-
но-творчески и комуникативни, на обществото 
като цяло и неговите управляващи. За целта се по-
зовавам на последните му есета в списание „Дъга“ 
от септември 1943 г. до януари 1944 г. В тях той 
разкрива дълбоки „язви“ в манталитета на бълга-
рите, изразително проявяващи се в трудни времена, 
социални, политически, културни. Тогава според 
него в името на оцеляването се задейства „зако-
нът на колебанието“ и приспособенчеството към 
ситуацията. Те са демонстрирани от „нагаждането 
към сега силния и между идващия да го замести 
силен“. Силният е този, който „господства, реша-
ва, управлява“, а слабият „не може да бъде освен 
негово ремарке“. Силно изобличителни думи хвър-
ля Хаджийски към парвенюто – „внезапно успелия 
новобогаташ, направил успешен скок в обществе-
ното си положение, но неспособен да усвои едно-
временно съответстващия нрав и морал“. Появява 
се и плува „в мътни времена на стопанска и поли-
тическа контрабанда, когато общественият живот 
позволява бързо успяване“. В неговите разбирания 
всички са лъжци и мошеници и това внушава на 
общественото мнение настойчиво. В „Размишле-
ния за честността“ Хаджийски обръща поглед към 
„ширещата се заблуда, че хората могат да разчитат 
на нас“, затова, казва той, „ние сме сменили име-
ната на кражбата и лъжата“ с думи като „учтивост, 
дипломатическа сръчност, ловкост, съобразител-
ност, търговски похват“. С омерзение е охаракте-
ризиран и маниакът, отличаващият се с „амбици-
озно воюваща посредственост“ като парвенютата, 
доказващите се „гении“, аристократите по индук-
ция – все „чучела“, които с демагогия преследват 
покорствата на заобикалящите ги4.

Набелязвам само някои отрицателни персона-
жи, обрисувани от социолога – есеист, тъй като те 
са присъщи не само на времето, в което живее той. 
Показателно е, смятам, че в предговора на втория 
том от съчиненията на Иван Хаджийски, издаден 
през 1974 г., редакторът му Нешо Давидов отбеляз-
ва „актуалното звучене“ на тези текстове и в съв-
ременността. Цитираните будителски изказвания 
предизвикват равносметки и в днешно време.

Посочваните от будителите в миналото насоки 
за бъдещо развитие на нашето общество са посре-
щани от ред възпрепятстващи обстоятелства, осо-
бено важно сред които е кръстопътното ни място 
на Балканския полуостров и апетитите към него 

4 Хаджийски, Иван. Съчинения в 2 т. Т. 2. – София, Бъл-
гарски писател, 1974, с. 261 и сл. 

[От „Есета“ вж: Силният и слабият, с. 270-273; Размиш-
ления върху честността, с. 264-269; Парвенюто, с. 267-277; 
Психология на маниака, с. 278-289]



6 1 ноември – Ден на народните будители
ББ

И
А

, б
ро

й 
5 

/ 
20

13

от страна на т.нар. Велики сили. Въпреки продъл-
жителните чужди владичества над нашия народ – 
близо 2 века византийско и 5 века под Османската 
империя, въпреки многото войни нашият народ е 
принуден да оцелява „напук на историята“, както е 
казал Райко Алексиев. Тъй като оцеляването си ос-
тава основен проблем на преобладаващата част от 
българите, живеещи в сиромашия, то се превръща 
в ключ за разгадаване тайните на народопсихоло-
гията ни, на националния характер, на цялата исто-
рия. Такъв опит за обяснение е направен в алманах 
„България 20. век“ (1999) под заглавие „Българска-
та орисия“5. Там поредно е доказано, че мъката е 
„постоянно състояние на българското битие“ (Ни-
колай Генчев). Тя предизвиква страха, конформи-
зма, подчинението на чуждата воля, мълчанието 
пред несправедливостите. Поучителни са изводите 
и обобщенията за: „българската готованщина“ – 
неизменно да очакваме помощ „отвън“ при реша-
ването на генерални национални задачи; за „нераз-
бранщината“ ни – липсата на сговор и обединение 
на силите във важни за съдбата ни като народ мо-
менти; за недостатъците на нашия духовен и по-
литически елит, който често се оказва неспособен 
„въз основа на правилна преценка на всички фак-
тори да формулира реално постижими национални 
цели и да начертае най-верния, най-сигурния път 
за тяхното постигане“. Държавните ни управници 
по лични аспирации и грандоманско себелюбие са 
склонни да използват силовите действия, за да се 
налагат в обществото, а не се вслушват в „народ-
ния глас“, не следват разума…

„Напук на историята“ българският национа-
лен характер, нашата народопсихология, формира-
на от народните будители през Възраждането, се 
оформят впоследствие със следните отличителни 
характеристики: с тежнения към демократично ус-
тройство на обществото, с надежда и упование в 
религиозните вярвания, с толерантност към чуждия 
свят и различните индивиди, с възприемчивост на 
европейските културни идеали и с преклонение към 
научните постижения на човечеството. Водещите 
възрожденци са подвластни на идеята за достъп-
ност на книжнината, гарантираща информираност 
и знания за всеки съотечественик – неграмотен, 
полуграмотен, образован – а оттам и за общество-
то. Свидетелство за това са книжовните пристрас-
тия на будителите, събиращи лични притежания, 
създаващи училищни и читалищни библиотеки и 

5 Алексиев, Райко. Българската армия. // България 20. век: 
Алманах. – София, АБВ Кооп 2000, Труд, 1999, с. 1239-1266.

ръководещи тяхната дейност6. Следосвобожден-
ските просветни и книжовни дейци следват техни-
те традиции въпреки ширещата се неграмотност 
сред населението, особено в селата. Петнадесети-
на години след 9.IX.1944 г. са времена на стихийно 
умножаване на библиотеките, като публикуваните 
по онова време анализи отбелязват, че две трети от 
общо над 16 700 на брой имат фондове до 500 тома, 
че са „малки книжни сбирки и в най-добрия слу-
чай – лошо функциониращи раздавателни пункто-
ве“. Библиотечно-библиографското обслужване на 
населението е преориентирано към „идейно-възпи-
тателна пропагандна масовизация“, „към борба с 
буржоазната идеология“, към „културна революция 
в града и селото“. Всеки ръководител, който държи 
на представителността, поощрява основаването на 
библиотека, без дори осигурено финансиране и ма-
териална база. На първите национални съвещания 
на библиотечните работници през 1954 и 1956 г. са 
отправени критики за неправомерното нарастване 
на недостатъчно ползвани фондове, за липсата на 
регламентация за библиотечното дело. С Постано-
вление №167 на Министерския съвет от 1957 г. се 
задължават министерствата, ведомствата и органи-
зациите, притежаващи библиотеки, „да подобрят 
тяхната дейност и да ги превърнат в пълноценни 
културно-просветни учреждения“. В края на 60-те 
години на XX в. вече е налице управленска йерар-
хия в различните библиотечни мрежи. Процесът на 
тяхното множене вече е овладян – общият брой от 
11 хиляди е намален на 6 хиляди библиотеки, но 
в професионалния печат валят критики – за несъг-
ласуваността в комплектуването, за лошата мате-
риална база, за назначаването на неквалифицирани 
библиотекари. Преодоляването на недостатъците 
се търси в централизираното управление. С Поста-
новление №2 на Министерския съвет от 1970 г. се 
регламентира Единната библиотечна система, чи-
ито задачи са амбициозно набелязани, но трудно 
осъществими, както се оказва. Информационно-
технологичните нововъведения след началото на 
70-те години обособяват в отделна от библиотеч-
ната структура научно-техническата информация 
(Постановление №8 на ЦК на БКП и на Министер-
ския съвет от 1973 г). В нея се изграждат няколко 
десетки бюра и отдели, които подготвят тематични 
бюлетини с библиографска информация, рефера-
тивни издания, експресни и обзорни публикации. 
В звената с национално значение се поема осигу-
ряването на електронен достъп до чуждестранни 
бази от данни.

6 Гергова, Ани. Книжовни пристрастия: Документални 
очерци. – София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, с. 268.
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Зад набелязания общ контур на постигнатото 
в 45-годишния соцпериод има втори план – на по-
следствията от централизираното, идеологически 
направлявано развитие на българските библиоте-
ки, библиография и научна информация. Възник-
ват междуведомствени „търкания“, сблъскват се 
разнопосочни организационни и финансови ин-
тереси, предизвиквани от честите реорганизации. 
Взаимно се „загърбва“ единната библиотечна сис-
тема с управленските органи на книгоиздаването 
и печата. Библиотеките, постоянен клиент на за-
тормозената от стокови фондове книготърговия, 
поглъщат непродаденото и непродаваемото от тях. 
Купуват с държавни пари, а след това отговарят за 
съхраняването в наличните, все по-недостатъчни 
помещения, харчат средства за обработка и накрая 
се налага да отчисляват. В библиотечните фондове 
е ограничен достъпът до неприемливи за властва-
щата идеология автори и произведения, особено 
от т.нар. „упадъчна“ хуманитаристика на Западния 
свят. Недостатъчна е информационно-технологич-
ната адаптивност на библиотеките – чувствително 
се забавя включването им в международното ин-
формационно пространство. Хомогенизацията на 
издаваната литература, отразяваща се върху библи-
отечните наличности, изравняването в критериите 
за оценка, налагани от критиката, от образовател-
ните програми и учебници, от науката, дават отра-
жения върху нагласите и поведението на читатели-
те. Те се отличават с конформизъм, шаблонизира се 
мисленето и езикът им. Неофициално обаче разми-
наването на декларираното с реалното предпочи-
тание на четивата намира израз в „черната“ антик-
варна търговия, в опашките пред книжарниците за 
нашумели преводни издания, в предаването тайно 
от ръка на ръка на книги и текстове – руски „перес-
троечни“ и западни.

Идва ред да размишляваме за съвременни-
те български библиотеки и за работещите в тях 
професионалисти. Малка част от тази общност 
са участници и преки свидетели на социалистиче-
ската Единна библиотечна система и на станало-
то в началото на т.нар. „преход“ на страната към 
демокрация и пазарна икономика. Преобладаващо 
е мнозинството от новите генерации библиотеч-
но-информационни професионалисти. За тях е 
предназначена следващата част от настоящото из-
ложение, за да усетят и разберат своето днешно и 
бъдещо призвание.

Какви промени настъпват с българските биб-
лиотеки през 90-те години на XX век? Държавната 
политика се променя. Нейните усилия се съсредо-
точават към преобразуване на управлението и към 

трансформации на икономиката. Обществото, пар-
тийно-политически разсредоточено и понасящо 
последствията от ходовете на често сменящите се 
правителства, охладнява в интересите си към кни-
жнината, библиотеките и четенето.

Дейностите на библиотеките, традиционни, 
многобройни и повсеместно изградени, също се 
променят. От централизирана и йерархично упра-
влявана система, те се преориентират към бърза и 
в известен смисъл хаотична децентрализация. Са-
мостоятелно действащите библиотеки чувствител-
но намаляват по брой, в края на 1995 г. те са 8069, 
с 1300 по-малко в сравнение с 1989 г. Освен ниско 
ефективните или принадлежащите на вече изоста-
вени ведомства или на производствени предприя-
тия се закриват и такива с доказано присъствие в 
библиотечната система. Тревожен е проблемът с 
училищните библиотеки, значителна част от които 
престават да функционират. „Закрепилите се“ имат 
за цел да оцелеят с оскъдно отпускани средства и 
без инвестиции за сградния фонд и материално-
техническата база.

По същото време на хоризонта на библио-
течната политика по света се е наложила в някои 
държави и се налага другаде компютъризацията 
на процесите, свързани с разпространение на ин-
формацията. Тази насока, известна и на библиоте-
карите у нас, разпластява двустранно интересите 
им – едни отстояват да бъдат запазени традици-
онните професионални правила, а други, главно 
принадлежащи на научно-техническите структу-
ри, насочват към спешно въвеждане на информа-
ционните и комуникационните технологии (ИКТ). 
Както в мита за римския бог Янус, библиотечната 
общност започва да гледа и в двете посоки, но няма 
нито средства, нито сили, нито опит да реализира 
намерението.

В затруднената обстановка първата реши-
телна стъпка е на професионалистите, които през 
1990 г. създават своя неправителствена органи-
зация – Съюз на библиотечните и информацион-
ни работници (СБИР). Неговите цели са: да бъде 
дефинирана нова библиотечна политика, да бъдат 
разработени законовата и нормативната ѝ основи, 
да се подготвят проекти за бъдещето, за да се по-
стигне адекватност на световно наслагващите се 
практики.

СБИР следва чрез своя Устав принципи, на ос-
новата на които се изграждат библиотечните асоци-
ации в ред други държави: доброволност, взаимно 
съгласие, зачитане на индивидуалните интереси, 
равнопоставеност на всички членове, изборност на 
ръководните органи. Провеждането на ежегодни 
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национални конференции, на семинари и работни 
срещи на централно и регионално равнище става 
основа за размяна на мнения, идеи и информация 
от и за професионалната общност. Чрез тях тя се 
конструира, посочва и насочва исканията си към 
органите на държавното управление и решава ге-
нерални въпроси на вътрешното взаимодействие и 
развитие. Въпреки опитите за разединение СБИР 
съхранява своето единство. Показателни за сери-
озността на занимаващите се с тази проблематика 
са темите на националните конференции: „Библи-
отеките и променящото се общество“ (1991), „Бъ-
дещето изисква нови технологии“ (1992), „Библио-
течното образование – настояще и бъдеще“ (1993), 
„Библиотечно-информационното обслужване“ 
(1994), „Библиотеките и бъдещето“ (1995), „Библи-
отечните фондове – състояние, опазване, развитие“ 
(1996), „Информационната политика в България – 
формиране и развитие в съвременните условия“ 
(1997), „Библиотечно законодателство“ (1998), 
„Библиотеките през новото хилядолетие“ – свобо-
ден и равен достъп до информация“ (1999). Макар 
и с финансови трудности, се издават сборниците с 
докладите от националните конференции и Бюле-
тинът на СБИР, а това е документален източник за 
историята и привлича нови членове, включително 
от новозавършилите университетските самосто-
ятелни специалности по библиотечно-информа-
ционни науки във Великотърновския (от 1992 г.), 
в Софийския университет (от 1993 г.) и в Колежа 
по библиотечно дело (от 2004 г. – Специализирано 
висше училище по библиотекознание и информа-
ционни технологии, от 2010 г. – Университет по 
библиотекознание и информационни технологии).

Най-важният проблем, изначално поставен в 
СБИР, е подготовката на проект за Закон на биб-
лиотеките. Първият опит е направен през 1993 г., 
на който държавните органи не дават съгласие за 
придвижване към съответната процедура. През 
1997–1998 г. СБИР инициира специална програма 
„Библиотечно законодателство“. Нейната цел е да 
се подготви цялостна концепция за него на осно-
вата на широко обсъждане сред професионалната 
общност в страната. Подготвени са „Проектозакон 
за библиотеките“ и „Проектозакон за задължител-
но депозиране на печатни произведения, аудиови-
зуални, електронни и други видове документи“. 
Във връзка с програмата са издадени: „Библиотеч-
ното дело в България. Сборник от нормативни до-
кументи 1878–1998“, „Сборник чуждестранно за-
конодателство в областта на библиотечното дело“. 
Този първи в България опит една професионална 
колегия да разработи проекти за закони и цялост-

на платформа за нормативна уредба в определена 
сфера постига успех с утвърждаването през 2000 г. 
на Закона за депозита, но „сагата“ за библиотечно 
законодателство продължава до 2009 г.

Важно е в случая да се отбележи, че СБИР 
привлича и научната мисъл в решаването на наци-
онални задачи. От 1992 г. е започнато научно из-
следване, чиято цел е да изясни възможностите да 
се изгражда Национална автоматизирана библио-
течно-информационна мрежа (НАБИМ). Старти-
рането в тази проблематика не можа да постигне 
практически резултат поради обективни затрудне-
ния, но съвместните усилия на СБИР и фондация 
„Отворено общество“ създават отправни идеи и 
насърчават по-нататъшни разработки и действия. 
През 1997 г. СБИР изработва „Национална програ-
ма за опазване на библиотечните фондове“ – отклик 
на програмата на ЮНЕСКО „Паметта на света“, на 
ИФЛА „Опазване и консервация“ и на Европейска-
та комисия по реставрация и консервация. Приета 
с одобрение в чужбина, тази програма не прора-
боти в цялостното управление и организацията на 
библиотеките у нас, но подпомогна начинанията, 
свързани с квалификацията на библиотекарите, и 
стана основа за бъдещи конкретно насочени из-
следвания, каквото е проведеното от ББИА през 
периода 2011-2013 г. наблюдение на дигитализа-
цията на книжовното наследство.

Още през първото си десетилетие СБИР се ръ-
ководи от съзнанието, че е наложително да се об-
върже към идеите на международните организации 
ЮНЕСКО, ИФЛА и EBLIDA. Български библио-
текари са избирани за членове на постоянни коми-
сии на ИФЛА, което е признание за нашата общ-
ност. Внимание е отделено за участие в дейността 
на EBLIDA във връзка с бъдещото интегриране на 
страната ни в Европейския съюз. Тогавашните со-
циално-политически условия налагат да се търсят 
пътища за финансирането на инициативи, за дос-
тавянето на компютри, за захранването с нова ин-
формация. От решаващо значение за бъдещето на 
библиотеките у нас е установяването на ползотвор-
ни контакти с фондации, културни организации и 
институти, наши и чуждестранни. Ценни помощи 
са получени от фондация „Отворено общество“, 
Американския културен център, фирма „Мартинус 
Найхоф“ – Източна Европа“, Британския съвет, 
Гьоте институт, агенция „Пулсар“ и др. Такива вза-
имодействия на СБИР помагат на нашата библио-
течна общност да преодолява своята изолираност и 
да наслагва водещия професионален опит, постиг-
нат в Европа и по света.
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В изминалите вече повече от 10 години от на-
чалото на XXI век СБИР и неговият приемник от 
2008 г. ББИА с повишаваща се активност и енер-
гия следват заложените традиции.

Най-обобщено представена, една от водещите 
концепции в дейността на библиотечно-информа-
ционната българска колегия е да бъде синхрони-
зирана дейността ѝ с европейските и световните 
тенденции в областта на глобализацията на чове-
чеството чрез ИКТ като приемник и продължение 
в развитието на писмената комуникация. Ако след-
ваме хронологията на събитията в тази област, на 
първо място ще посочим мащабните по присъст-
вие, чуждестранно и българско, международни 
конференции, проведени в София под общ надслов 
GLOBENET:

8–10 ноември 2000 г. – „Библиотеките в епоха-
та на интернет“;

14–16 ноември 2002 г. – „Библиотеките, граж-
данското общество и социалното развитие“; 

2–5 ноември 2004 г. – „Библиотеки, глобализа-
ция, коопериране“;

8–10 ноември 2006 г. – „Глобализация, диги-
тализация, достъп и опазване на културното на-
следство“;

12–14 ноември 2008 г. – „Глобализация и уп-
равление на информационните ресурси“.

Тъй като са на разположение пълните издания 
с изнесените доклади на всяка от тях, в изводите за 
ролята им ще се позова на обобщаващата информа-
ция, подготвена от проф. Александър Димчев. „По 
това време България, независимо от трудностите, 
които съпътстваха процесите на нейното развитие, 
се явяваше „остров на спокойствието“ на фона на 
противоречията в преобладаващата част от наши-
те съседни държави… Това изигра много сериоз-
на роля за превръщането на форумите в център на 
толерантност и добри взаимоотношения, за разши-
ряване на контактите и за опознаване на библио-
течните специалисти от различни точки на света, 
както и за решаването на въпроси от професионал-
но естество… Показателен е фактът, че с годините 
броят на участниците се увеличаваше, разширява-
ше се географският обхват на страните участнич-
ки, както и присъствието на едни от най-значимите 
фигури в нашата професия“7.

7 Димчев, Александър. Конференциите „София – GLOBE-
NET“ 2000-2008 г., или как глобалният свят ставаше все по-ма-
лък. // Юбилеен сборник на катедра „Библиотекознание, науч-
на информация и културна политика“: 90 години преподаване 
на библиотечни дисциплини в Софийския университет : 60 
години от създаването на специализирана катедра : 20 години 
от възстановяването на специалност „Библиотечно-информа-

В порядъка на такъв род начинания е редно да 
се посочат и организираните след 2003 г. от УНИ-
БИТ ежегодни национални конференции с между-
народно участие, посветени на Деня на народните 
будители – 1 ноември. Показателно е, че темите, 
разисквани на тях, поставят акцент на българска-
та народностна идентичност, която трябва да бъде 
опазена и в бъдещата „безкнижна“ цивилизация, 
както някои песимисти се опитват да я наимену-
ват.

По линия на редица международни проекти 
и на договорености с чуждестранни университети 
представители на различни поколения от нашата 
библиотечна колегия участват в конференции и 
семинари, организирани у нас и в чужбина. Като 
пример бих посочила Международните студентски 
летни семинари (ISSS), осъществявани ежегодно 
от 1999 до 2013 година от специалността „Библио-
течно-информационни науки“ на СУ „Св. Климент 
Охридски“, а също и 10-годишната дейност по 
проекта ABLE (Американско-български библиоте-
чен обмен), ръководен от ББИА.

Наложително е да се подчертае, че управлен-
ските и институционални органи държат да извес-
тяват за всички свои начинания било чрез печатни 
издания, било чрез собствен интернет адрес, било 
чрез пряка личностна кореспонденция. Наложиха 
се професионалните периодични издания: „Библи-
отека“ на НБКМ, електронното списание на ББИА, 
годишниците на СУ – БИН специалност, „За бук-
вите“ на УниБИТ и др. Това позволява да бъдат 
регулярно информирани за библиотечните дела не 
само специалистите в нашата област, но и широка-
та общественост в страната.

Трайно наложила се концепция в средите на 
българските библиотекари е за консолидацията на 
професионалната ни общност чрез организация в 
съюз. Видяхме, че тя за първи път сред извънправи-
телствените доброволни организации се реализира 
в СБИР и неговия правоприемник ББИА, положи-
ли основите и укрепили организационно профе-
сионалното обединение. Това е постигнато чрез 
приемственост в инициативите, насочващи делата 
към единодействие и единомислие, чрез приемане 
на решенията с вишегласие, вярно на принципите 
за справедливост и морал. От многото и различни 
примери ще приведа няколко.

СБИР е първата организация у нас, приела 
през 2002 г. Етичен кодекс на професията, широко 
известèн, дискутиран в печата през цялото след-

ционни науки“. – София, Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 
2013, с. 94-150.



10 1 ноември – Ден на народните будители
ББ

И
А

, б
ро

й 
5 

/ 
20

13

ващо десетилетие8, допълван и прередактиран от 
ББИА.

Предвид наложителната перспектива за навли-
зане на ИКТ в българските библиотеки и големия 
процент от библиотекари, завършили образова-
нието си отдавна и неприобщени в тяхното полз-
ване, СБИР и СУ „Св. Климент Охридски“ през 
2001 г. откриват Център за продължаващо образо-
вание на библиотекари9. Тази форма на обучение е 
поддържана 10 години и се дообогатява и разши-
рява на основата на проекта на ББИА „Напредък 
и устойчиво развитие на библиотечния сектор в 
България“10. Нова крачка в това отношение е напра-
вена в резултат на днешните действия на ББИА и 
Асоциация „Съвременни читалища“ за осигурява-
не на обучение за придобиване на професионална 
квалификация „Библиотекар“III степен по специ-
алността „Библиотекознание“ за хора със средно 
образование, които работят в библиотеки или же-
лаят да работят в тях11.

В порядъка на равносметка заслужават внима-
ние и традициите да се припомнят от библиотечно-
информационната общност заслугите и заветите на 
видни представители, български и чуждестранни, 
от културното, книжовното и просветното минало. 
Наложи се също практиката тържествено да се от-
белязват юбилейни годишнини на водещи българ-
ски библиотеки, на изявени личности, свързани с 
професията и съдействащи за издигане на нейния 
престиж.

През последните 5–6 години българските биб-
лиотечно-информационни професионалисти и тях-
ната асоциация имат ценни придобивки и постигат 
признания вътре и вън от страната, което им дава 
самочувствие и гаранции за бъдещето. Кратко на-
белязани, те се свеждат до поредица аргументи.

● Българските библиотечни институции се 
приобщават и взаимодействат по-активно с 
най-важни световни и европейски органи-
зации като ЮНЕСКО, Европейския съюз, 

8 Вж Етичен кодекс на библиотекарите в Република Бъл-
гария. // Библиотека, 2002, № 4-5, с. 24-25; Младенова, Мария, 
Дискурс за етиката, етичните кодекси, етичните взаимоотно-
шения, професионалната и библиотечната етика. // ББИА: биб-
лиотеки, библиотекари, информация, асоциация, 2012, № 5, 
с. 13-21.

9 Гергова, Ани. Отчет за дейността на УС на СБИР за пе-
риода 6 юни 2000 – 5 юни 2002 г. // Библиотека, 2002, № 4-5, 
с. 5-23.

10 Димитрова, Антоанета. ББИА в подкрепа на продъл-
жаващата професионална квалификация. ББИА : библиотеки, 
библиотекари, информация, асоциация, 2012, № 5, с. 10-12.

11 Димитрова, Антоанета. Продължават обученията за 
придобиване на професионална квалификация по професия 
„Библиотекар“. // ББИА: библиотеки, библиотекари, информа-
ция, асоциация, 2013, № 1, с. 16 [също вж с. 17-20].

ИФЛА, EBLIDA, EUCLID. Включват се в 
проекти като Gabriel12, който предоставя 
информация за националните библиотеки 
и предлага интегрирана точка за достъп до 
техните ресурси, в европейската библиоте-
ка Europeana, в проекта TELplus13, чиято цел 
е да се обединят национални библиотеки и 
научноизследователски центрове за стиму-
лиране на изследователските усилия, за да 
се постига по-високо качество на услугите 
и продуктите на Европейската библиотека. 
Осезателни са резултатите от работата на 
програма „Бил и Мелинда Гейтс“, ББИА и 
Министерството на културата, която под-
помага модернизирането на библиотеките 
чрез нови ИКТ, за да се осигурява достъп до 
интернет и да се преодолява информацион-
ното неравенство, да се насърчава участие-
то на гражданите в управлението, социално-
то общуване и приобщаване към глобалното 
информационно пространство. В хода по 
изпълнение на програмата се подкрепиха 
с компютри 960 обществени библиотеки и 
бяха обучени няколко хиляди библиотекари. 
Националната библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“ координира проекта COBISS, 
който полага националната библиография 
на международен контекст, на наднационал-
но библиографско равнище, дигитализира 
в самостоятелен център част от национал-
ното книжовно-документално наследство. 
Университетите и университетските библи-
отеки създават електронни депа за открит 
достъп до научни изследвания, преподава-
телски публикации, учебни материали и др. 
информация, дигитализират ценни матери-
али и се включват в автоматизирани мрежи 
за обмен на информация и в обединения и 
консорциуми. Големите научни библиотеки 
от възлови за обществото структури органи-
зират репозиториуми с информация за науч-
ни изследвания, изследователски проекти и 
публикации. Дигитализираните от тях доку-
менти се включват в автоматизирани мрежи 
за обмен на информация и в информацион-
ни обединения. Регионалните библиотеки, 
27 на брой, осъществяват автоматизационни 
процеси в региона, за който са отговорни, 
участват в информационни мрежи и диги-

12 Архивен уебсайт на проекта Gabriel: http://www.theeuropean-
library.org/portal/organisation/cooperation/archiveenhtml#gabriel

13 Уебсайт на проекта TELplus: http://www.theeuropean-
library.org/telplus/index.php
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тализират документи, които представляват 
обществен интерес към локалното културно 
наследство.

● В положените законодателни основи на биб-
лиотечно-информационната организация на 
обществените библиотеки в България14 са 
възприети генералните насоки, дадени за тях 
от Манифестите на ЮНЕСКО и ИФЛА, от 
нашата библиотечна общност и от експерт-
ните консултации на видни чуждестранни 
теоретици и практици. Над тези основи би 
трябвало да се изгражда величествената бъ-
деща сграда на преобразената библиотечна 
система „тухла по тухла“. Все още липсват 
„палета от тухли“, съставляващи подзаконо-
ва нормативна документация и указания за 
спазването ѝ в библиотечната практика. С 
надежда за последващи законови разпоред-
би гледат библиотечните професионалисти, 
загрижени за финансирането от страна на 
държавни и местни органи на управление, 
за приходи – дарения от бизнеса, от различ-
ни частни фондове и лица. Не по-малко е 
желанието на училищните библиотекари в 
образователния закон да бъде отредено мяс-
то за техния статут, права, задължения, фи-
нансиране и т.н.

● Поощрявани от предани ползватели, от 
приятели и посланици, все уважавани об-
ществени дейци, всички работещи във и за 
българските библиотеки разнообразяват по-
лезните си инициативи: за стимулиране на 
детското четене и на разумното сърфиране в 
електронното пространство; за преодолява-
не на неграмотността, първично и вторично 
придобита, за издигане равнището на уме-
нията да се ползват непрекъснато обогатя-
ващите се ИКТ – много повече способности 
от онова, което като че ли се възприема да 
се назовава „информационна грамотност“; 
за подпомагане на зрялото и застаряващото 
поколение, част от което е безработно и бе-
дно, за да намира поприще и реализация, на 
лицата със здравословни затруднения в об-
щуването с писмен текст.

Издига се авторитетът на библиотечната про-
фесия. Дочуват се от обществото твърдения, че 
„библиотекарите са съвременните будители“, че 

14 Закон за обществените библиотеки [Обн. ДВ, бр. 42, 
05.06.2009; изм. и доп. бр. 74, 15.09.2009, в сила от 15.09.2009 г., 
бр. 38 от 21.05.2010 г.]; Закон за задължителното депозиране на 
печатни и други произведения [Загл. изм. – ДВ, бр. 42 от 2009; 
изм. – ДВ, бр. 82 от 16.10.2009; изм. и доп. бр. 87 от 5.11.2010; 
бр. 101 от 28.12.2010].

будят съвестта на незаинтересованите от тях, че 
„лекуват душите“ на бедните и отчаяните съна-
родници с книги и държат високо факела на зна-
нието. Вместо заключение ще завърша с поредица 
въпроси, които, по мое мнение, ще напомнят за 
отговорните будителски мисии на библиотечната 
общност.

Дали връзките на библиотеките с обществе-
ността, пиара, както ги наричат днес, са достатъч-
но активни и резултатни за ангажиране вниманието 
на ползващите ги или за неприобщените в тях? Ако 
се съди по това какво внимание им отделят печат-
ните и електронните медии, които отреждат значи-
телно място и време за шокиращи новини по света 
и у нас, свързани със сблъсъци, инциденти и тра-
гедии, за риалити програми, кулинарни умения и 
рецепти, за рекламни акции на фирми и продукти, 
ще отговорим отрицателно. Не по-различно е по-
ложението с информацията, разпространявана на 
местно равнище. Това означава, че е наложително 
всички от библиотечно-информационната общност 
да мобилизират пределно усилията си, за да будят 
заспалите съвести на управляващите държавата на 
централно и местно равнище, на ръководители в 
образованието, културата и науката, за да преодо-
ляват незаслужено пренебрежителното отношение 
към нашите институции и организации. Нека да ми-
слим как да се разсънят упоените от сънища за об-
лаги, печалби и богатства, но забравили грижата за 
просвета и роден език, за книжнина и библиотеки. 
Нека да будим увлечените в среднощни танци по 
дискотеките, обзетите от еуфорията по хазарта от 
всякакъв вид, по многочасовото пиене на алкохол 
и кафета, за да влизат в руслото на отговорностите 
за ежедневните задължения към работата си, към 
семейството и децата, към себеусъвършенстването 
и себеутвърждаването си. Нека във времената на 
кризи от всякакъв род утешаваме и окуражаваме 
бедните, безработните, загубилите надежда и упо-
вание в доброто и справедливостта… Предстои ни 
много работа! Да бъдем онзи „остров“ на родолю-
бие и народополезност, както ни завещаха като ми-
сия народните будители!

ключови думи: ББИА, будители, завети
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Нашата малка група от библиотекари от Колорадо 
и Айова дълго и с нетърпение се подготвя за това пъте-
шествие, което трябваше да завърши с конференция в 
София. Но за начало бяхме планирали да посетим пет 
обществени библиотеки в различни региони на стра-
ната. 

Групата се състоеше от Ейми Мартин от Общест-
вената библиотека на Пуебло, Колорадо, Шер Чизев-
ски, пенсионирана училищна библиотекарка от Денвър, 
Сюзън Хенрикс от Обществената библиотека в Дюбюк 
и аз, Нанси Болт. С нас бяха и моя съпруг Боб Хофман и 
Женевиев Хенрикс-Леп, дъщеря на Сюзън и също биб-
лиотекар. 

Пристигнахме на 24 май, малко преди фестивала на 
розите. През този следобед се разходихме пеша, посе-
тихме Националната библиотека и видяхме прекрасния 
венец, поставен на паметника.

Стара Загора 
Първото посещение бе в библиотека „Родина“. Уди-

вително е, че читалищна библиотека има фонд от 300 000 
тома. Директорът Слава Драганова е много талантлива 
в печеленето на субсидии по проекти. Библиотеката ак-
центира върху услуги за незрящи и хора с увреждания.
Каталогът е достъпен онлайн, а в момента тече ретро-
конверсия на стария фонд. 

В библиотека „Родина“ 

Един от амбициозните им проекти сега е дигита-
лизацията на регионални вестници и предоставянето 
на всяка статия в онлайн режим за максимално улес-
нен достъп. Най-сериозният проблем тук е липсата 

на достатъчно пространство. Библиотеката е много 
малка: в центъра на града е залата с компютри и чи-
талнята, а на друго място са детският отдел и храни-
лището за 300 000 тома. Когато попитах Слава дали е 
възможно даполучат нова библиотечна сграда, нейна-
та колежка завъртя очи и се усмихна, а Слава, въздъх-
вайки, каза: „Надеждата умира последна“.

Созопол 
Прекарахме уикенда в Несебър и се отбихме и в 

читалище „Отец Паисий“ – Созопол, където проведох-
ме среща с библиотекарите. Библиотеката е част от об-
щинска сграда. В двора в момента се провеждаше голям 
празник и затова читалнята беше почти празна. Това е 
голяма библиотека с чудесен детски отдел. Включена е 
в програма „Глобални библиотеки – България“ на Фон-
дация „Бил и Мелинда Гейтс“. Видяхме постерите, отде-
лихме време да разгледаме компютърните конфигурации 
и информацията, която предоставят на гражданите. На 
обяда с библиотекарите направихме паралел между про-
грамите на фондацията в САЩ и България.

Колегите от библиотеката в Созопол  
и американските гости 

Шумен 
След два дни, прекарани край морето, се отправи-

хме отново към вътрешността на страната – този път в 
Шумен. Библиотеката на Сюзън Хенрикс в Айова беше 
партньорска библиотека на Регионална библиотека „Ст. 
Чилингиров“ по проекта ABLE. Ирина Колева, библио-
текар от регионалната библиотека, участва в петседми-
чен обмен в Айова през 2006 г. Сюзън и Ирина не бяха 

Пътуване, започнало преди 10 години
(По повод 10-годишнината от началото на 
проекта ABLE)

Нанси Болт / nancybolt@earthlink.com  
Консултантска фирма Nancy Bolt & Associates 
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се виждали 7 години и срещата беше топла и вълнуваща. 
Новият директор на библиотеката е Росица Добрева. По-
говорихме почти час с Ирина, Росица и Таня Вътова.

Какво научихме за библиотеката: дигитализират се 
всички вестници, публикувани на територията на реги-
она до 1944 г., мултиплицират се летните програми за 
деца, текат активно обученията по програма „Глобални 
библиотеки – България“. За уроците по компютърна гра-
мотност на възрастни хора има списък на чакащите с над 
80 имена. Библиотеката разполага със 100 компютъра, 
25 от които са дарени по програма „Глобални библиоте-
ки – България“. Когато Стефан, нашият гид и преводач, 
напомни, че сме с 20 минути извън графика, ние започ-
нахме нашата обиколка в библиотеката. Истински впе-
чатляващ за нас беше офисът, в който сканират старите 
вестници, както и пъстрият стенопис в детския отдел.

Дигиталният център в Регионалната библиотека – 
Шумен 

Тази библиотека е много по-различна от останали-
те, които видяхме, тъй като се помещава в сграда, стро-
ена специално за целта. Разположена е на три надземни 
етажа и 4 подземни.

Централният корпус е хранилище за 760 000 тома. 
За нас, американските библиотекари, това е впечатлява-
що голям фонд за обществена библиотека. Интересно 
бе да научим, че тя съхранява депозитни екземпляри на 

българската издателска продукция. Библиотеката пред-
лага заемна за възрастни, читалня, в която се ползват, 
но не се изнасят депозитни книги, оживен детски отдел, 
зала с компютри, обучителна зала, в която библиотека-
рите подготвят безработни как да търсят работа и да се 
явяват на интервю. 

Това е динамична библиотека, отговорна за про-
дължаващото обучение на библиотекарите от цялата об-
ласт. 

Научихме, че се увеличават жителите на Шумен, 
които имат домашни компютри, свързани с интернет. 
Затова попитахме колегите защо според тях хората по-
сещават библиотеката. Отговорът бе: да учат по групи, 
да използват принтерите и скенерите в библиотеката, да 
получат помощ от справочно-библиографския отдел, ко-
гато не могат да намерят сами нужната информация. 

Стенописът в детския отдел 

Сюзън Хенрикс и директорката Росица Добрева 
разменят подаръци

Попитахме още дали срещат трудности, свързани 
с гарантирането на интелектуалната свобода. Да, отго-
вориха колегите, относно религиозни книги (не относно 
книги за секса, както е в САЩ).

Библиотеката се осъзнава и действа като обществен 
и културен център. Ирина обобщи това, което е общ про-
блем за библиотеките в България и САЩ: „Опитваме се 
да намерим своето място в променящите се времена, за 
да не останем само място за раздаване на книги“.
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Велико Търново 
От Шумен се отправихме към Велико Търново, за 

да отидем на вечеря с колеги от града и областта. Към 
нас се присъединиха Иван Александров, директор на Ре-
гионална библиотека „П. Р. Славейков“, Калина Иванова, 
заместник-директор, Игор Чипев от Министерството на 
културата и Десислава Маринова от програма „Глобал-
ни библиотеки – България“.От ресторанта се откриваше 
живописна гледка към Царевец, на който обикновено се 
представя великолепно светлинно шоу. Но тази вечер 
ни поднесе гръмотевична буря и нямаше начин да се 
демонстрира светлинният спектакъл. Природата ни ус-
трои свое светлинно шоу. Въпреки това г-н Александров 
организира представление и светкавиците от небето се 
смесиха със светлините на Царевец, за да произведат 
най-необикновеното шоу. 

Регионалните библиотеки са ангажирани с надграж-
дащо обучение за библиотеките от областта като част от 
изпълнението на програма „Глобални библиотеки – Бъл-
гария“. Доколкото разбирам, първоначалното обучение се 
концентрира върху технологиите – как да се използват и 
как да обучаваме другите. Следващите обучения се фоку-
сират върху ролята на библиотекаря в по-широк контекст. 
Когато пристигнахме, библиотекарите участваха в курс 
за ролята на библиотеките в електронното правителство. 
Презентацията на Калина беше минала предишния ден, 
така че я пропуснах. Тя ме помоли да поздравя участни-
ците на втория ден на конференцията, преди да напуснем 
града. Бях приятно изненадана, когато г-н Александров 
ми връчи значка „Посланик на библиотеките“. Аз искре-
но се наслаждавам на моята работа с българските библи-
отеки и чувствам, че проектът ABLE направи положител-
на стъпка за тяхното бъдеще.

Нанси Болт получава значката „Посланик на 
библиотеките“ от Калина Иванова и Иван Александров.

Поне 15 пъти съм била на международния фести-
вал на розата в Казанлък. Това е моето ежегодно покло-
нение. Никога не се уморявам от него. Винаги е едно и 
също и винаги има някаква изненада, защото нещо се е 
променило. Три пъти през последните 4 години съм по-
сетила библиотека „Искра“ в Казанлък и съм говорила 

с нейната директорка Анна Кожухарова и нейния екип. 
Библиотеката има своя сграда на два етажа с читални, 
заемни за възрастни и деца, а сега и с компютърна зала. 
Тя развива активна лятна програма с нови книжки, даре-
ни от кампанията на Райфайзенбанк. Анна е сформирала 
наскоро група от посланици на библиотеката със задъл-
жението да се застъпват за нея и да набират средства – 
това ми напомня за американските клубове „Приятели 
на библиотеката“.

Анна поддържа добра статистика за библиотечни-
те събития и дейности. През миналата година са осъ-
ществили 287 програми с различни целеви групи. Анна 
успешно извежда библиотечните специалисти извън 
библиотеката и ги включва в дейностите на местната 
общност. Персоналът участва в организацията на Фес-
тивала на розата, като следи за нормалното протичане на 
шествието, а самата Анна е написала сценария на тър-
жеството. Тя ни предостави превод на английски, което 
беше безценно за нас, помогна ни по-добре да усетим 
духа на празника. 

Анна Кожухарова и Ейми Мартин, ръководители на 
новите партньорски библиотеки 

По време на тази визита в Казанлък се появи още 
едно американско-българско партньорство – споразуме-
ние за сътрудничество между Обществената библиотека 
на Пуебло, Колорадо, и Библиотека „Искра“. 

Пловдив
Предпоследната ни дестинация беше Пловдив, 

където посетихме Народна библиотека „Иван Вазов“. 
Новият директор беше извън града и се срещнахме с 
Антоанета Лесенска, новия заместник-директор; Нели 
Петрова, която беше на обмен в САЩ по проекта ABLE; 
Стефка Илиева, която участва в проекта IMLS на Центъ-
ра „Мортенсън“. Всички с изключение на Нели са част 
от методичния отдел или са били, защото А. Лесенска 
съвсем наскоро беше повишена в заместник-директор. 
Докато си говорехме, идваха и други членове на пер-
сонала. Библиотеката влива записи в Европеана – база 
данни с милиони дигитални обекти. Градът, а заедно с 
него и библиотеката, участва в конкурса за европейска 
столица на културата. 
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НБ „Иван Вазов“ успешно печели проекти, особе-
но в областта на опазването и достъпа до исторически 
документи.Притежава третата по големина колекция на 
ръкописи от XII до XVIII век в страната и е получила 
субсидия за тяхната дигитализация.

Методичният отдел отговаря за обучението на биб-
лиотекари от цялата Пловдивска област (това са близо 
250 библиотеки). Обученията обхващат библиотечен ме-
ниджмънт, услуги, ИКТ, комуникации, застъпничество, 
дигитализация на наследството. Често организират кур-
сове на ЦПОБ (Център за продължаваща квалификация 
на библиотекари) на ББИА, като канят лектори на асо-
циацията.

Библиотеката имамного добре оборудван обучи-
телен център и по Програма „Глобални библиотеки – 
България“. Там се извършват същите видове обучения, 
каквито видяхме навсякъде, например услуги за хора с 
увреждания, курсове за електронни ресурси. Колегите 
работят с 49 библиотеки, които са получили компютри 
от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“. Най-малките биб-
лиотеки са получили само по3 компютъра, регионална-
та – 24. 

За втори път по време на пътешествието ни чух за 
концепцията за библиотеката като Третото място. След 
дома, училището/работата идва библиотеката като място 
за развлечение, учене, занимания. Мисля си, че разпрос-
траняваната от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ идея 
намира благоприятна почва. 

Видях как колегите в Пловдив се стараят да по-
добряват обслужването на читателите, като улесняват 
максимално процеса на регистрация в библиотеката. Но 
както при повечето български библиотеки, и тук финан-
сирането е сериозен проблем. Осемдесет процента от 
финансирането е държавно, 20% – общинско.

На 5 юни с конференция отпразнувахме 10-годиш-
нината от началото на проекта 
ABLE. През 2003 г. Държав-
ният департамент на САЩ от-
пусна грант на IRIS, неправи-
телствена организация от щата 
Айова, която да осъществи про-
екта съвместно с Колорадската 
библиотечна асоциация и Съ-
юза на библиотечните и инфор-
мационните работници (и двете 
организации смениха имената 
си на Колорадска асоциация 
на библиотеките и Българска 
библиотечно-информационна 
асоциация). Така с общи сили 
бе създаден Американско-бъл-
гарският библиотечен обмен, 
или ABLE.

Целите на ABLE включва-
ха застъпничество за ролята на 

обществените библиотеки като обществени информа-
ционни центрове в българските градове и села и помощ 
за българските библиотеки да развият модерни услуги 
чрез партньорства и професионален обмен с американ-
ски библиотеки. Десет години след неговото начало 
почувствахме, че сме постигнали истинска промяна. 
Дали след 10 години ще можем да кажем, че промяната 
е трайна? 

На част от въпроса получихме отговор по време на 
нашето едноседмично пътешествие из цяла България. 
Видяхме, че концепцията, за която се застъпвахме, се е 
въплътила на дело както в партньорските библиотеки по 
проекта, така и в други библиотеки. Дейностите в тях са 
значително разширени с ресурси и обучение, предоста-
вени щедро от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“. 

По време на подготовката на конференцията Анна 
Попова от ИБ на ББИА проведе кратка анкета с българ-
ските участници в ABLE и ги запита дали смятат, че про-
ектът е оказал влияние върху развитието на българските 
библиотеки. Българските колеги отговориха, че ABLE е 
повлиял значително върху разбирането на обществото 
за голямата роля на библиотеките и библиотечната про-
фесия, за обучението на библиотекарите, като е отворил 
пътя за по-нататъшно ускорено развитие. 

Няма да описвам всички презентации, поднесени 
на този форум. Те са публикувани на сайта на ББИА 
(http://www.lib.bg/index.php?option=com_content&task=
view&id=815&Itemid=112 ) и на сайта на Колорадската 
асоциация на библиотеките. 

Предлагам кратък преглед на основните теми: „Ди-
гитализация“ (Ейми Мартин от Пуебло и Радка Калче-
ва от Варна); „Обществени информационни центрове“ 
(Надя Груева от Стара Загора); „Привличане на млади 
читатели“ (Шер Чизевски от Голдън); „Изкуство в биб-
лиотеките“ и „Зелени библиотеки“ (Сюзън Хенрикс от 

Персоналът на Народна библиотека „Иван Вазов“  
разговаря с американските гости
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Дюбюк); „От ABLE досега“ (Краси Няголова, Силист-
ра); „Глобални библиотеки“ (Калина Иванова, Велико 
Търново), „Е-книги“ (Ейми Мартин, Пуебло) и „Про-
блеми, пред които са изправени библиотеките в бъдеще“ 
(Нанси Болт). Най-много въпроси бяха отправени към 
Ейми относно е-книгите.

Стефка Илиева от Методичния отдел,  
Тони Лесенска, новият заместник-директор,  

и Нели Петрова от справочно-библиографския отдел

Един от запомнящите се моменти безспорно бе 
поздравлението към участниците, отправено от Искра 
Михайлова. Преди 10 години Искра беше библиотекар, 
който стана директор на проекта за България (аз бях ди-
ректор за САЩ). Сега Искра е българският министър на 
околната среда и водите. 

Конференцията бе финансирана от Американското 
посолство в София и от Фонда за български проекти на 
Колорадската асоциация на библиотеките.

Аз продължавам да мисля, че ABLE промени живо-
та на библиотекарите, библиотеките и хората в България 
и САЩ. Знам, че промени моя живот. Оглеждайки се на-
около в залата и срещайки приятелските лица на почти 
всички партньори по ABLE, мога да видя как проектът 
промени и техния живот. Денят завърши с коктейл в бли-
зък ресторант и всички се забавлявахме много.

Нанси Болт, Ваня Грашкина,  
Снежана Янева

Искра Михайлова, бивш директор на проекта ABLE и 
новият министър на околната среда и водите

Заключителни мисли 
Написах този последен абзац на софийското лети-

ще във фоайето на „Луфтханза“, където предлагат ракия 
(винаги завършвам моето пътуване в България с малка 
ракия на летището). Един българин ме попита защо ха-
ресвам толкова много България и защо се връщам тук 
всяка година. 

Не мисля, че отговорът е прост. Със сигурност мога 
да кажа, че ме привличат хората. Те са топли и прия-
телски настроени, повечето желаят да помагат на тури-
стите, като им дават съвети да си пазят портмонето или 
им препоръчват какво да разгледат. Аз се сприятелих и 
с талантливи художници приложници, които ме канят в 
домовете си да купя това, което правят. Не мога да от-
мина и културното наследство.Тук виждам и докосвам 
артефакти, които са на 8000 години, книги от XVI век, 
често стъпвам по римски останки във всеки, ама наис-
тина всеки български град. Америка е бебе в сравнение 
с тази антична история. България е разположена между 
три континента и е била завладявана, поробвана и ос-
вобождавана много пъти. Българите са се научили да 
оцеляват, въпреки че не винаги го осъзнават. Със сигур-
ност ме привличат и библиотеките, и библиотекарите. 
Чувствам, че станах част от голяма промяна в българ-
ските библиотеки. За мен е привилегия да работя с група 
библиотекари визионери като Ваня Грашкина, Снежана 
Янева, Искра Михайлова и всички колеги от партньор-
ските библиотеки, които прегърнаха шанса да пътуват 
до САЩ за 5 седмици и да се запознаят с американското 
библиотечно дело. След като бях идвала в България ня-
колко поредни години, Искра започна да ме посреща с 
думите: „Добре дошла у дома“. Аз наистина се чувствам 
у дома в България (няма значение, че не говоря българ-
ски). Така че ще се върна догодина.

ключови думи:  
ABLE, обществени библиотеки, проекти
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Българските библиотеките са играли важна 
роля като центрове на духовност, култура, обра-
зование и наука, пазители на писменото културно 
наследство. Днес те са водещи информационни 
институти, осигуряващи широк достъп на всички 
слоеве от обществото до най-ценните образци на 
българската и световната култура. В тях работят 
библиотечно-информационни специалисти, които 
правят достъпен света на познанието, заключен в 
книжовното богатство и глобалната мрежа, пома-
гайки на хората от всички възрасти да откриват 
нужната им информация. 

Професионалното образование е важен фактор 
за ефективното функциониране на библиотечния 
сектор и условие за подготовката на квалифицира-
ни, конкурентноспособни, адекватни на променя-
щите се изисквания на пазара на труда специали-
сти.

Проектът „Напредък и устойчиво развитие на 
библиотечния сектор“, финансово подкрепен от 
Фондация „Америка за България“, осигури условия 
за развититето на ново направление в дейността на 
ББИА – обучение за придобиване на професионално 
образование „Библиотекар IIIстепен“ съгласно изис-
кванията на Закона за професионалното образова-
ние и обучение (ЗПОО) и на Закона за обществени-
те библиотеки (ЗОБ). Инициативата се осъществява 
чрез успешното партньорствно на ББИА с Асоциация 
„Съвременни читалища“ и Центъра за професионал-
но обучение към Асоциацията, лицензиран от Наци-
оналната агенция за професионално образование и 
обучение. Част от участниците в обученията са кан-
дидатствали успешно по схемата „Аз мога повече“ на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресур-
си“. Програмата на Европейската комисия, финанси-
рана от Европейския социален фонд, се оказа много 
навременна и изключително полезна финансова по-
мощ, която направи възможно за много от библиоте-
карите получаването на професионално образование. 
Значителен принос в провежданите курсове имат 
регионалните и общинските библиотеки, които оси-
гуряват преподавателските екипи и необходимата за 
обученията материална база. 

Обученията стартираха през 2010 г. До месец 
юли т.г. са приключили успешно 10 курса. В тях се 

включиха работещи и желаещи да работят в биб-
лиотеки, които съгласно изискванията на Закона за 
обществените библиотеки трябва да получат про-
фесионална квалификация до 7 г. от влизането на 
Закона в сила. Учебната програма обхваща 960 часа 
теория и практика и се осъществява без откъсване 
от работа. 

За да се установи по-точно и обективно ефек-
тът от обучението бе осъществено социологическо 
изследване с участниците в курсовете.

Методика и организация  
на изследването

Изследването има изчерпателен характер, като 
генералната съвкупност включва всички участни-
ци в обучението за придобиване на професионална 
квалификация по професия „Библиотекар III сте-
пен“ от проведените 10 курса: Североизточен ре-
гион – Варна (8 курсисти), Разград (20 курсисти), 
Провадия (11 курсисти), Исперих (8 курсисти), 
Търговище (6 курсисти); Северозападен регион: 
Видин (12 курсисти), Враца (12 курсисти); Центра-
лен южен – Кърджали (19 курсисти), Пазарджик (2 
курса – общо 15 курсисти). Процентът на отзовали-
те се е изключително висок. От общо 112 души 108 
са попълнили анкетните карти. 

Основен метод за набиране и регистрация на 
социологическата информация е онлайн въпросник 
за пряка, индивидуална анонимна анкета. Допит-
ването включва 10 закрити и 11 открити въпроса. 
Преобладаващата част от респондентите проявиха 
отговорно отношение, изразявайки позиции, мне-
ния и препоръки на почти всички открити и закри-
ти въпроси. 

Резултатите от изследването предоставят ин-
формация, съответстваща на методиката за оцен-
ка на нивата на обучение: реакция на обучаемите, 
процес на учене, промени в поведението след при-
ключване на ученето и постигнатия ефект от при-
ложението на получените знания в практическата 
дейност.

Принос в съвременното професионално 
образование на библиотекари  
в обществените библиотеки

Красимира Папазова / papazovak@abv.bg 
ББИА 
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Социално-демографска 
характеристика  
на изследваната съвкупност 

Разпределение на анкетираните 
библиотекари по основни показатели

Социално-демографската характеристика на 
изследваната съвкупност:

Феминизацията на библиотечната професия 
рефлектира и върху стуктурата на обучаваните по 
пол – 99,0% от курсистите са жени и само един 
участник – мъж. 

Табл. 1
Пол Брой % от анкетираните
Жени 107  99%
Мъже 1   0,9%
Общо 108 100%

Във възрастовата структура отново се проявя-
ва тенденцията, характерна за библиотечната про-
фесия – застаряването. Най-голям е относителният 
дял на 41–50 г. и 51–60 г. групи , които общо пред-
ставляват 72,2%. До 25 г. няма нито един курсист, 
а от 26–30 г. – са само 7 души. Причините за това 
явление могат да се обяснят с факта, че курсове-
те са предназначени предимно за библиотекари в 
средните и малките населени места, които систем-
но се обезлюдяват. Младите хора търсят препита-
ние в по-големите градове в страната, предимно в 
столицата и в чужбина.

Табл. 2 
Възраст Брой % от анкетираните
26-30 7   6,5%
31-40 23  21,3%
41-50 51  47,2%
51-60 27  25%
Неотговорили –  –
Общо 108 100%

Преобладаващата образователна степен на 
участниците е средно и средно специално образова-
ние – 86,1%, което е ярко доказателство за сполуч-
ливо намерената и незаета ниша за професионално 
обучение. Включването на неголям брой висшисти 

е доказателство, че в малките селища пазарът на 
труда е силно стеснен, поради което хората проявя-
ват желание да придобият документ за библиотечна 
правоспособност като единствена алтернатива.

Табл. 3
Образование Брой % от анкетираните
Средно 71  65,7%
Средно специално 22  20,4%
Полувисше 4   3,7%
Висше 11  10,2%
Неотговорили –   –
Общо 108 100%
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Заеманите длъжности от курсистите: библи-
отекар – 60,2%, секретар-библиотекар – 5,6%, чи-
талищен секретар – 1,4%, ясно показват, че тези 
хора трайно са навлезли в професията. Тя е станала 
попрището на техния живот, поради което желаят 
да придобият необходимата професионална компе-
тентност и правоспособност.

В индикатора „друго“ са включени единични 
случай на хора от други професии, които биха ис-
кали да придобият квалификация по професия биб-
лиотекар. Десет души не са посочили заеманата от 
тях длъжност. 

Табл. 4
Длъжност Брой % от анкетираните 
Библиотекар 65   60,2%
Секретар-библиотекар  6    5,6%
Читалищен секретар 21    1,4%
Друго  5    4,6%
Неотговорили 11   10,2%
Общо 108  100%
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Месторабота – от общо 108 курсисти 104 души 
работят в читалищни библиотеки, 2 – в регионална 
библиотека и двама – в кметство и храм „Св. Нико-
лай Чудотворец“, Разград.

Табл. 5
Месторабота Брой % от анкетира-

ните
Регионална библиотека 2   1,9%
Читалище(областен град) 4   3,7%
Общинска библиотека 8   7,4%
Читалище (село) 70  64,8%
Друго (храм, кметство) 2   1,9%
Неотговорили 22  20,4%
Общо 108 100,1%

В методиката на изследването освен индика-
тора „месторабота“ е включен и индикатора „мес-
тоживеене“, които на пръв поглед се отъждествя-
ват. Но при анализа на резултатите се наблюдават 
тенденции на двупосочно движение от града към 
селото и обратно. Така например 11,1% от библи-
отекарите, живеещи в регионалните и общински 
градове, работят в селски читалищни библиотеки, 
а 7,4% от библиотекарите, живеещи в селата, нами-
рат реализация в по-големте градове.

Табл. 6
Местоживеене Брой % от анкетираните
Областен град 12  11,1%
Общински град 14  13%
Град 2   1,9%
Село 78  72,2%
Неотговорили 2   1,9%
Общо 108 100,1%

72,2%

1,9%

13%11,1%1,9%

Областен град

Общински град

Град

Село

Неотговорили

Необходимост от обучението  
и мотиви за участие

Основните индикатори за осъзнатата потреб-
ност от обучението се свързват с два взаимно 
свързани и взаимно допълващи се въпроса: „Не-
обходимост от обучение“ и „Мотиви за участие в 
обучението“. В отговорите категорично с 45,7% и 
с 36,0% са изведени становищата за необходимост-
та от придобиването на професионалнални знания 
и компетентост като изискване за всяка заемана 
длъжност и важно условие за конкурентноспособ-
ностна на пазара на труда. 

На втора позиция се нарежда необходимостта от 
документ за професионална правоспособност – 34,6% 
, както и изискванията на ЗОБ и ЗПОО – 26,5%. На 
трета позиция е отчетена значимостта на базисната 
подготовка като начало на бъдеща системна професи-
онална квалификация – 24,2%.

Табл. 7
Необходимост от обучението Брой 

отговори
% от от-
говорите 

Изисквания на ЗОБ и ЗПОО 59  26,5%
Достъпна форма за изнесено обучение 34  15,2%
Финансиране по европейски програми 27  12,1%
Придобиване на професионални зна-
ния

102  45,7%

Неотговорили 1   0,4%
Общо 223  99,9%

Малка част от респондентите (4,7%) залагат 
на кариерно развитие. Това вероятно се дължи на 
крайно ограничените възможности за растеж на 
място и финансово стимулиране. Мотивацията за 
включване в обученето е признак за отговорно от-
ношение към пълноценна професионална реали-
зация и убеденост в ползата от включване в обу-
чението. Липсата на неотговорили на този въпрос 
показва желанието на курсистите да изразят своите 
позиции. 

Отчетени са и реалните предпоставки за осъ-
ществявене на обучението: финансиране по евро-
пейски програми и достъпност на формите за изне-
сено обучение (27,3%). 
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Табл. 8
Мотиви за участие в обучението Брой от-

говори
% от 

отгово-
рите

Документ за професионална правоспо-
собност

73  34,6%

Професионална компетентност, конку-
рентноспособност

76  36%

Базисна подготовка 51  24,2%
Кариерно развитие 10   4,7%
Друго 1  0,5%
Неотговорили –   –
Общо 211 100%

Цялостна оценка за осъщественото обучение

По отношение на цялостната оценка са налице 
два основни факта: на първо място всички участници 
се отзовават на допитването и дават отлична (83.3%) 
и много добра оценка (16,7%). Отговорите на откри-
тите въпроси съдържат суперлативи: „перфектна“, 
„прекрасна“, „много високо ниво“, „гъвкаво и атрак-
тивно обучение“, „напълно удовлетворени“, „много 
доволни“. Това в голяма степен се обяснява със ста-
билната мотивация и осъзнатата потребност от офи-
циализиране на упражняваната от тях професия. 

Пълна представа за проведеното обучение 
може да се постигне след цялостното анализиране 
на отговорите от допитването, тъй като всеки въ-
прос предоставя възможност за мнение по отделни 
аспекти на обучението. 

Табл. 9
Оценка за прове-
дените курсове

Брой отговори % от анкетираните

Отлична 90  83,3%
Много добра 18  16,7%
Добра – –
Задоволителна – –
Незадоволителна – –
Неотговорили – –
Общо 108 100%

По-задълбочена и в същото време и по-кон-
кретна характеристика за провежданото обучение 
разкриват два особено важни индикатори: съдържа-
ние на учебната програма и качества на преподава-
нето (стил, език, комуникативни умения). Открити-
те въпроси обогатяват представата за обучителите, 
като се позовават на „много добрия подбор“, „ком-
петентност“, „богат опит и знания“, „иновативни 
методи на преподаване“, осигурявайки „достъп до 
информация на най-добро ниво“, „много добро впе-
чатление създава прекрасното отношение към кур-
систите“.

Изключително високото мнение на всички 
отзовали се на проучването е изразено не само в 
положителните характеристики, но и чрез благо-
дарностите, отправени към организаторите (ББИА, 
АСЧ и библиотеките-домакини), както и към обу-
чителите.

По отношение съдържателната страна на учеб-
ната програма курсистите дават висока оценка, ко-
ято включва съвременните изисквания и стандар-
ти на библиотечната професия и ролята на ИКТ за 
изграждането на модерни библиотеки, което пред-
ставлява 60,08% от дадените отговори. Мнението 
за сполучливия баланс между теория и практика се 
основава на техния практически опит, усет и рабо-
тата им в библиотеките.

Табл. 10
Съдържание на учебната програ-
ма

Брой отго-
вори

% от отго-
ворите

Баланс между теория и практика  82  38,7%
Съвременни изисквания и стандар-
ти

 84  39,6%

ИКТ  45  21,2%
Друго  1   0,5%
Неотговорили  –   –
Общо 212 100%

Решаващ фактор за успеха на обучението са 
качествата на преподавателите. Според данните на 
изследването достъпният, точен и ясен език е ка-
тегоричната положителна оценка на 97,2% от ан-
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кетираните. Тази характеристика кореспондира с 
комуникативните умения, които осигуряват благо-
приятна атмосфера и превръщат мястото за обуче-
ние в привлекателна среда за работа (44,8%), където 
особена роля играе непринуденият контакт (28,2%) 
и насърчаването на курсистите (26%).

Табл. 11
Стил и език на препода-
вателите

Брой отгово-
ри

% от анкетирани-
те

Достъпен, точен, ясен 105  97,2%
Недостатъчно разбираем –   –
Друго  3   2,8%
Общо 108 100%

Табл. 12
Комуникативни умения на пре-
подавателите

Брой отго-
вори

% от отгово-
рите

Непринуден контакт  65 28,2%
Насърчават курсистите  60 26%
Благоприятна атмосфера за работа 103 44,8%
Друго  2  0,9%
Неотговорили –   –
Общо 230 99,9%

Наред със съдържателната страна – програма 
и преподавателски екип, предмет на внимание е и 
цялостната организация на обучението – мястото и 
ролята на библиотеката-домакин, която предоставя 
„отлична материална база“, „предразполагаща об-
становка“, „добри условия за работа“, – самосто-
ятелни зали, техническо оборудване – персонални 
компютри и достъп до интернет, както и възмож-
ност за нагледно запознаване с всички процеси на 
библиотечната технология – 54,5%. Ангажименти-
те на регионалните, общинските и големите чита-
лищни библиотеки за провеждане на обученията 
издига авторитета им като като методични и кон-
султатнски центрове – 32,1%.

Табл. 13
Роля на библиотеката-до-
макин

Брой отго-
вори

% от отгово-
рите

Издигане на авторитета 70  32,1%
Условия за обучение 96  44%
База за практически заня-
тия 

52  23,9%

Неотговорили –   –
Общо 218 100%

Ефект от обучението

Самооценка на курсистите за ефекта от 
обучението

Един от най-значмите индикатори за ефекта от 
обучението е самооценката на курсистите за зна-
чимостта на придобитите знания след проведеното 
обучение. Самооценката включва на първо място 
необходимостта от професионална квалификация – 
базисна подготовка и система от знания (45,9%). 
На втора позиция анкетираните извеждат индика-
тори със силен психологически акцент – самоуве-
реност и самочувствие, които придобитата провос-
пособност им дава, както и усещане за стабилност 
на работното място – 29,3%. Цялостната оценка 
за ефекта от обучението задължително включва и 
умението за прилагане на знанията в практическата 
дейност – 24,4%. Отговорите на въпроса показват 
сравнително сходното отношение към отделните 
аспекти, формиращи ефекта от обучението (в тео-
ретичен, практически и психологически план).

Табл. 14
С какво Ви обогати обучение-
то като професионалист и лич-
ност?

Брой 
отговори

% от отгово-
рите

Професионална квалификация  55  20,3%
Базисна подготовка  69  25,6%
Убеденост и самоувереност, само-
чувствие 

 79  29,3%

Стимулира приложението на зна-
нията в практическата дейност

 66  24,4%

Друго  1   0,4%
Неотговорили –   –
Общо 270 100%
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Откритият въпрос „Как се отрази участието 
Ви в обучението на работата в библиотеката и чи-
талището като цяло“ кореспондира с резултатите 
от придобитите знания и приложението им. Разно-
образието от споделените мнения като количество 
и качество дават основание да ги представим обоб-
щено в табличен вид.

Малко повече от половината (51,5%) от респон-
дентите отреждат първото място на професионално-
то израстване, което създава чувство на увереност и 
удовлетвореност: „Уверена, знаеща и мотивирана за 
работа в една съвременна библиотека“ , „Погледнах 
с други очи на библиотеката и осъзнах ролята ѝ в 
обществото като институция“, „Квалифицирах се 
като библиотекар, вече знам какво и защо го правя“, 
„Придобитите знания, умения и идеи подобриха зна-
чително работата ми в библиотеката и читалището“, 
„Новите знания ме правят по-полезна за библиотеч-
ните потребители“, „Обучението допринесе за по-
качествено обслужване на читатели и ползватели“, 
„Знанията и опитът ми дават самочувтвие на знаещ 
и уверен човек“ „Новите и системни знания и уме-
ния водят до качествена работа“, „Обучението по-
стави нови цели, задачи, и ни въоръжи с идеи, които 
се стремим да приложим на практика“, „Стремеж 
към по-добра организция, по-оптимално обслуж-
ване“ „По-адекватен и професионален отговор на 
търсенията на читатели и ползватели“. Цитираните 
мнения лаконично и пределно точно изразяват по-
стигнатите цели на обучението.

Табл. 15
Практически резултати от прило-
жение на обучението в работата на 
библиотеката и читалището

Брой от-
говори

% от отго-
ворите

Професионално израстване и удовлет-
вореност

 68  51,5%

Повишаване авторитета и привлека-
телността на библиотеката и читали-
щето (увеличаване на посещаемотта)

 57  43,2%

Друго (нови професионални връзки, 
работа в екип)

 3   2,3%

Неотговорили  4   3%
Общо 132 100%

На второ място (43,2%) са изразените станови-
ща за повишения авторитет и привлекателност на 
библиотеката и читалището – естествен резултат от 
придобитата квалификация и професионално само-
чувствие. 

В отговора „друго“, макар и единични, отговори-
те са израз на някои детайли, които допълват общата 
характеристика на професионалното и личностно из-
растване, при което процентът се увеличава на 53,8%. 
Неотговорилите са само 3%.

Готовност за участие в бъдещи форми  
за квалификация

Като косвен показател за ползата от обучение-
то и проекциите за неговото бъдещо развитие може 
да се приеме изявеното категорично желание от 
(73,1%) от курсистите на всяка цена да се включат 
и в други форми за непрекъсната професионална 
квалифкация. Една четвърт от анкетираните все 
още не са изявили желание за следващи обучения, 
не са формирали ясна позиция, а само двама души 
изказват нежелание.

Табл. 16
Желание за участие и в други 
форми за квалификация

Брой отго-
вори

% от анке-
тираните

Да, на всяка цена  79  73,1%
Не съм решил /а  27  25%
Не бих се включил/а  2   1,9%
Неотговорили –   –
Общо  108 100%

На включените в анкетната карта въпроси за 
слабите страни и недостатъците в обучението, из-
разени в критични бележки и мнения, не бе полу-
чен отговор, а единодушно бе защитено мнението 
за безупречната организация и провеждане на за-
нятията и за цялостния образователен процес. Тъй 
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като никъде в анкетата не са посочени недостатъци, 
не е изразена каквато и да е неудовлетвореност, би 
следвало по пътя на личните контакти от страна на 
библиотекарите от регионални и общински центро-
ве, да се разкрият причините за липсата на стано-
више, да се проучат потребностите и да се потърсят 
релевантни форми за продължаващо обучение.

Оценка на работодателите  
за придобитата квалификация 

От особена важност за ползата от проведеното 
обучение е оценката на работодателите. Отново и 
в отговорите на този въпрос намира израз едино-
душното одобрение и високата оценка за придоби-
тата квалификация „много висока, отлична, много 
добра, добра“ както и за документът, който я удос-
товерява. 

В отговорите на 93,5% от анкетираните е от-
разено задоволството на работодателите от придо-
битата от библиотекарите професионална подго-
товка. Освен това те споделят и удовлетвореността 
от доброто им представяне на изпитите и изказ-
ват своята безрезервна подкрепа. Както при всяка 
професия, така и в библиотечната, наличието на 
професионализъм и стремеж към непрекъснато об-
новяване на знанията е залог за високо качество в 
работата, за приложение на иновативни методи и 
подходи, за внедряването на съвременни, адекват-
ни на потребностите услуги. Високата оценка е ар-
гументирана от факта, че вече библиотеката разпо-
лага с квалифициран персонал, с професионално 
подготвен специалист, което повишава доверието 
към работата на библиотекаря и читалището като 
цяло. По-голямото доверие задължава и повишава 
отговорността, изискванията и очакванията на по-
требителите стават повече и по-големи.

Табл. 17
Оценка на работодателя Брой отговори % от анкетира-

ните
Положителна оценка  101  93,5%
Не мога да преценя  2   1,9%
Неотговорили  5   4,6%
Общо  108  100%

Ще посочим някои автентични отговори: 
„Живеем в общество с постоянна необходи-

мост от продължаващо образование. Изгражда-
нето на развито информационно общество е от-
говорност на всички и трябва да се използва всяка 
възможност, за да се гарантира, че никой няма да 
остане в социална изолация“. 

„Работодателят е сигурен, че вече има библи-
отекар – професионалист, който ще допринесе за 
едно много добро бъдеще за развитие на библиоте-
ката и читалището. Той смята, че в селата едн-
ствената институция, която запазва българската 
култура и традиции е читалището. С кадър – про-
фесионалист има по-големи шансове библиотека-
та и читалището като цяло наистина да станат 
модерен културен център“.

„Вече съм квалифициран специалист, имам 
мнение върху зададените въпроси. С моето дипло-
миране работодателят направи голяма реклама 
на нашето читалище.“

„Добра оценка, радваме се, че имахме възмож-
ност за използване на финансирането по европей-
ски програми“.

Минимален е процентът на неотговорилите и 
на тези, които не могат да преценят – 6,5%.

Анализът на въпроса дава основание за следния 
извод: работодателите отчитат ползата от обучени-
ето в три посоки: за библиотекаря, за институция-
та – библиотека и читалище и за потребителите. 

Критични бележки,  
идеи и препоръки 

Заключителната част на анкетната карта съдър-
жа два открити въпроса, чрез които се цели да се 
осигури по-голяма свобода и обективност при по-
сочване на недостътъци, както и на креативни идеи 
и предложения за усъвършенстване на формите и 
съдържанието на бъдещи обучения.

Анкетното проучване има за цел да оцени 
ефекта от обучението не само като търси положи-
телните му страни но и отделя внимание на допус-
нати недостатъци. Основната част от анкетирани-
те – 81,5% заявяват, че нямат критични бележки, а 
8,9% от тях посочват и основанията си за липсата 
на критични бележки, позовавайки се на високото 
ниво на обучителния процес, на „безупречната ор-
ганизация“ като отправят благодарности към орга-
низатори и преподаватели и пожелания „да продъл-
жат да работят по същия начин“.

Неотговорилите на този въпрос представляват 
8,0%, а също толкова – 8,0% са изразили критични 
мнения: „ненавременно осигуряване на учебници“; 
„затруднения при набиране на средства за втория 
етап на обучението“, „отстъствието от работа, ко-
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етооказва влияние на посещаемостта и създава 
известни проблеми“, затрудненото пътуване през 
зимните месеци“. 

Ситуацията при въпроса „Идеи и препоръки“ 
е аналогична на изразените мнения в предходния 
въпрос. Големият относителен дял на отговора 
„Нямам идеи и препоръки – 43,3% и положителни 
мнения (12,5%) е следствие от високата оценка като 
цяло за нивото на организация и обучение. Неотго-
ворилите на този въпрос бележат най-голям отно-
сителен дял – 26,0% в сравнение с неотговорилите 
на останалите въпроси в анкетата. 

Проявилите мнение и споделили идеи и препо-
ръки, съставят 18,3%. Те се отнасят до:

● придобиване на професионална квалифика-
ция от всеки работещ в библиотека;

● организиране на надграждащи обучения по 
актуални ключови проблеми ииновативни 
практики за по-малките библиотеки;

● увеличаване броя на часовете по отделни 
дисциплини, с акцент напрактическите заня-
тия: повече часове по нормативна уредба на 
библиотеките, трудово-правно законодател-
ство, ИКТ, работа с е-каталози, електронна 
доставка на доументи, регистрация на доку-
менти, библиографско описание, класифи-
циране на документи, УДК, библиографски 
справки; 

● осигуряване на учебници по всички учебни 
предмети навреме.

Изводи
Основният извод от емпиричното социологи-

ческо изследване е изключително високата оценка 
за организацията и провеждането на обучението 
за придобиване на професионална квалификация 
„Библиотекар ІІІ-та степен“. Този положителен 
ефект е продукт на сполучливите партньорски от-
ношения между организаторите – ББИА, АСЧ и 
библиотеките-домакини, точното и ясно разпреде-
ление на функциите и отговорностите между тях, 
постигането на пълен синхрон:

● на предни позции е изведена съдържателна-
та страна на обучението, балансамежду те-
ория и практика, съвременното звучене на 
разработената програма, съответстваща на 
международните стандарти и изисквания, 
добре подбраният преподавателски екип, на 
високо теоретико-приложно ниво и кому-
никтивни способности;

● изтъква се мащабната организаторска дей-
ност, която включва всички етапина обуче-
нието, както и връзката с институциите с 
отношение към обучителния процес, стрикт-

ното спазване на изискванията на програма-
та и времевия график; 

● с не по-малка важност е отбелязана и ролята 
на библиотеките – домакини иусилията на 
техните координатори. Подчертана е „безу-
пречната“ роля на библиотеките-домакини, 
предоставената материална база и техниче-
ска осигуреност – необходими условия за 
успешна работа и отдих, организационните 
качества и умения на координаторите и ут-
върждаването на библиотеките – домакини 
като методични и консултативни центрове.

Успешното провеждане на обучението е сти-
мул и мотив не само за участие в бъдещи форми и 
начинания на професионална квалификация, но и 
за очертаване на бъдещите проекции на модел за 
надграждащи обучения.

Придобилите професионална правоспособ-
ност, осъзналите ролята на системните знания, 
усвоили най-новите информационни технологии, 
горещо препоръчват на всички колеги, които ня-
мат съответния образователен статус, да използват 
всички възможности за професионално обучение.

Ефектът на осъщественото обучение се проявя-
ва видимо в културния и социален живот, особено 
в средните и малките населени места. Прфесионал-
ната подготовка вияе в две насоки: на личностни-
те промени на библиотекаря – самочувствие, уве-
реност, стабилност, иновативно мислене и подход, 
както и на удовлетвореността на работодателите от 
активизиране работата на библиотеката и читали-
щето и превръщането им в насъщна духовна по-
требност за местното общество. 

Откритите въпроси, на които в изследвани-
ята рядко получават отговори, в конкретното из-
следване изразените мнения допълват отговорите 
в закритите въпроси. В тях преобладават ласкави, 
положителни оценки и липсват критични мнения и 
бележки. 

Като недостатък може да се посочи не малкия 
брой неотговорили и непълни отговори за населено 
място на читалището и местоживеенето и заемана-
та длъжност на респондента.

Проактивните отговори насочват вниманието 
към идеи и предложения, които най-често са свърза-
ни със желанието за повече практически часове по 
основни дисциплини. Ако трябва да се анализират 
направените предложения, то следва да се отбеле-
жи фактът, че съществуват фактори, ограничаващи 
тази възможност. Те са обусловени от лимитирания 
брой часове – 960. Но направените препоръки мо-
гат да послужат като основа при планирането на бъ-
деща система за продължаваща квалификация.
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Институтът CERIS към Националния съвет за 
научни изследвания на Италия и Университетът на 
Малта организираха международен семинар на тема 
„Информационни политики в науката в дигиталната 
епоха: Възможни фактори и бариери за споделяне и 
обмен на знанието“. Форумът е част от поредицата 
инициативи в рамките изследователския проект на 
CERIS „Информационни политики в науката“. Проек-
тът има за задача да подпомогне разбирането за вли-
янието на сложния набор от научно-информационни 
политики върху хуманитарните науки по отношение 
на споделянето и трансфера на знания. В рамките на 
проекта досега са проведени следните семинари:

● Информационни политики в социалните и ху-
манитарните науки – Рим, 6 декември 2012 г.

● Информационни политики в науката: качествени 
и количествени аспекти – Рим, 7 юни 2013 г. 

Основните опорни точки на дискусията в Рим 
бяха свързани с търсенето на взаимодействие между 
научните изследвания и научната информация. В тази 
връзка бяха посочени и цитирани определени тези от 
основополагащи документи, приети в различни годи-
ни, като например:

● Конференцията на Британското кралско науч-
но дружество за научната информация, 1948 г.: 
„Науката почива на своите публикувани доку-
менти, основна нужда за всички учени е бърз 
достъп до обществена научна и техническа ин-
формация“.

● Съобщение на Комисията до ЕП, Съвета на ЕС 
и Европейския икономически и социален коми-
тет относно научната информация в цифровия 
век: достъп, съхранение и разпространение: 
„За да се развива като все по-конкурентна ико-
номика, основана на знанието, Европа трябва 
да подобри генерирането на знания чрез из-
следвания, разпространението на знанията 
чрез образование и прилагането на знанията 
чрез иновации. Всички изследвания надграж-
дат върху предишна изследователска дейност 
и зависят от възможностите на учените да 
имат достъп до научни публикации и данни от 
изследванията, които да споделят помежду си. 
Бързото и широко разпространение на изсле-
дователските резултати може да помогне да се 
ускорят иновациите и да се избегне дублира-
нето на изследователски усилия, макар и с из-

вестно обяснимо забавяне за първо използване 
от изследователите или за търговски цели“1.

Изследователските компоненти на проекта „Ин-
формационни политики в науката: Споделяне и транс-
фер на знания в хуманитарните науки“ се съдържат 
в самото му наименование: научно-информационни 
политики; споделяне на знания; трансфер на знания; 
хуманитарни науки. Той си поставя за ключови цели 
подобряване разпространението на изследователски 
резултати чрез научна информация. Идеята на екипи-
те, занимаващи се с тази проблематика, е да съумеят 
да направят така, че темата да попада все по-често 
сред приоритетите на Европейската комисия. Подоб-
ни крачки в тази насока са:

● Съобщение на Европейската комисия (юли 
2012) „Към по-добър достъп до научна инфор-
мация: увеличаване на ползите от публичните 
инвестиции в областта на научните изследва-
ния“

● Съобщение на Европейската комисия (декем-
ври 2011) относно „Свободно достъпните дан-
ни: двигател за иновации, растеж и прозрачно 
управление“

● Съобщение на Европейската комисия (февру-
ари 2007) относно „Научната информация в 
цифровия век: достъп, разпространение и съх-
ранение“

● Съобщение на Европейската комисия (април 
2007) относно „Подобряване трансфера на 
знания между изследователските институции 
и индустрията в Европа: възприемане на сво-
бодни иновации“

Според идеологията на проектаопорите в проце-
са на споделяне на знание са:

● открит достъп до изследователска литература 
и данни от изследвания 

● съхранение на изследователска литература и 
данни от изследвания 

● изследователски инфраструктури.
Без да пренебрегва никое от тези три измерения, 

проектът ще се съсредоточи върху изследователските 
инфраструктури и върху нови форми на изследовател-
ски резултати, които да бъдат приети като алтернатива 
или да бъдат комбинирани с изследователската литера-
тура, традиционен резултат от хуманитарните науки.

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= COM: 
2007:0056:FIN:BG:PDF

Информационни политики в науката  
в дигиталната епоха: Възможни фактори и 
бариери за споделяне и обмен на знанието
Рим, 16 септември 2013 г. 

Александър Димчев / dimchev_uni@abv.bg 
СУ „Св. Климент Охридски“
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Проектът застъпва идеята, че трансферът на 
знания между научните изследвания и индустрията 
днес придобива специално значение, независимо от 
категоричните изисквания на Европейската комисия, 
отнасящи се до иновациите. Същинското предиз-
викателство пред проекта е анализът на процеса на 
трансфер на знанието в хуманитарните науки с цел да 
се разкрият основните препятствия при неговата ре-
ализация. Библиотеките и документалните центрове, 
чиято работа традиционно е посветена на подобрява-
не ефикасността на споделянето на знания в научната 
общност – в частност по отношение на достъпа и на-
бавянето на информация, днес могат да бъдат прика-
нени да подкрепят и предаването на научноизследова-
телски резултати към индустрията.

На форума бяха обсъждани и важни теми, свърза-
ни с обработката, съхранението и разпространението 
на данните от научните изследвания – въпроси, които 
се свързват с бъдещето на научните дирения в глоба-
лен порядък. Решаването им ще даде необятни въз-
можности за многократното ползване на факти, данни 
и изследователски решения. Или, както се изразяват 
експертите, които се занимават с този проблем – това 
е новата „златна мина“ на нашето съвремие, базира-
що се все повече на икономиката на знанието. Всяка 
една държава ще трябва да намери колкото е възмож-
но по-бързо своя път в създаване на инфраструктури 
и политики в този аспект, за да бъде облекчен достъ-
път до тази неоценима суровина. Това ще доведе и до 
огромен икономически ефект и скок в развитието на 
науката. В Европейския съюз от години се работи по 
тази проблематика. 

На семинара в Рим бяха анализирани и информа-
ционните политики в множество измерения. Изследо-
вателското поле на хуманитарните науки представля-
ва основен аспект в проекта, тъй като днес нараства 
необходимостта хуманитарните изследвания да ук-
репят позицията си в парадигмата на икономиката на 
знанието. В действителност най-уместен е въпросът 
„Какво е мястото на хуманитарните науки в икономи-
ката на знанието?“. Той бе обсъден на кръгла маса, 
последвала семинара.

В своето експозе Карла Базили – основен орга-
низатор на форума от Националния съвет за научни 
изследвания на Италия, представи тематичните обла-
сти, целите на международната конференция и про-
блематиката на докладите. Воден от целите на проек-
та „Информационни политики в науката“, семинарът 
се фокусира върху следните проблемни полета, пред-
ставени от водещи специалисти от различни държави 
и институции:

● Научноизследователските данни и тяхната пов-
торна употреба – лектор: Кристин Боргман;

● Открит достъп и данни – Росела Кафо;
● Процеси на съхранение и проблеми – Мариела 

Герчио;

● Юридическата перспектива на свободния дос-
тъп – Роберто Касо;

● Модели на информационни политики. Приме-
рът на България – Александър Димчев и Ми-
лена Добрева;

● Специфични ограничения при трансфера на 
знания – Чарлс Плат иДениз Бедфорд;

● Перспективата на издателската индустрия – 
Барбара Казалини.

Докато сутрешната сесия на семинара разглежда 
теми от общ научен характер, следобедната кръгла маса 
се фокусира върху полето на хуманитарните науки и 
анализира тяхното бъдеще чрез обсъждането на позици-
ята на изследователите в хуманитарните науки.

Участниците в семинара се обединиха около иде-
ята за важността да се работи по-активно както на ин-
ституционално ниво, така и от самите специалисти, за 
да може да се развиват процесите по-успешно.

По време на форума домакините официално 
представиха пред многобройните участници две кни-
ги, издадени на английски език от катедрата „Библи-
отечно-информационни науки и културна политика“ 
при СУ „Св.Климент Охридски“ във връзка с нейния 
юбилей през 2013 г. – „На библиотеките с любов. 
Библиотечно-информационната политика в България. 
1989 – 2013 г.“2 и „Трудове на преподавателите от Ка-
тедра „Библиотечно-информационни науки и култур-
на политика“3.  Съставител и на двете издания е проф. 
Александър Димчев. 

Ключови думи: информационни политики,  
хуманитарни науки, научна информация

2 Dimchev, A. To Libraries, with Love. The Library-
Information Policy of Bulgaria 1989–2013. (A Collection of Papers, 
Projects and Articles), Sofia. „St. Kliment Ohridski“ University 
Press., 2013, 288 p. <http://elearn.uni-sofia.bg/pluginfile.php/24017/
mod_page/content/34/To%20libraries%2 0with%20love.pdf>

3 A Collection of Works by Teaching Staff Members in The 
department of Libarry Science, Scientific Information and Cultural 
Policy. Compiler A. Dimchev \\ Sofia. „St. Kliment Ohridski“ 
University Press., 2013, p. 61-98. <http://elearn.uni-sofia.bg/mod/
page/view.php?id=8821>
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ХVІІ международна конференция по Теория и 
практика на дигиталните библиотеки (TPDL)
Малта, 22–26 септември 2013 г.

Радка Калчева / kalcheva@libvar.bg 
РБ „Пенчо Славейков“ – Варна

Международната конференция по теория и прак-
тика на дигиталните библиотеки (TPDL), наследник 
на Европейската конференция за изследвания и ви-
соки технологии за цифровите библиотеки (ECDL), е 
водещ научен форум, който обединява изследователи, 
разработчици, доставчици на съдържание и потреби-
тели в областта на цифровите библиотеки. 

XVII-то издание на конференцията, организирано 
от Университета в Малта в периода 22–26 септември 
2013 г., събра над 300 участници от цял свят. България 
бе представена от 7 участници – университетски пре-
подаватели, изследователи от БАН и представител на 
една от водещите обществени библиотеки в областта 
на цифровите библиотеки – Регионална библиотека 
„Пенчо Славейков“ – Варна, чието участие в конфе-
ренцията стана възможно благодарение на подкрепата 
на ББИА. 

Конференцията стартира с практически семина-
ри, посветени на свързаните данни (Linked Data), съз-
даване на таблици на съответствията за хетерогенни 
данни към EDM (Europeana Data Model) и опазването 
на данните. 

TPDL бе открита с пленарен доклад на тема 
Digital Scholarship and Digital Libraries: Past, Present 
and Future, представен от проф. Кристин Боргман. 
Основната тема, засегната в доклада, бе трансформа-
цията на практиките на стипендиантите вследствие 
на използването на дигитални ресурси, инструменти 
и услуги през последните десетилетия. Предлаганите 
от цифровите технологии възможности за иновации 
в научната практика, сътрудничество и комуникации 
водят до промени, които са очевидни, съществуват 
обаче и такива, които са едва доловими.Проф. Бор-
гман представи серия от предизвикателства, засягащи 
практиката, като засегна и проблема с т.нар. големи 
данни – Big Data.

Логическото продължение на пленарния доклад 
намери своето отражение в сесията, посветена на аг-
региране и архивиране. Обстойно бе засегнат пробле-
мът с архивирането на данните, създадени в цифров 
вид (digital-born), и методите, които могат да бъдат 
използвани при тяхното запазване. Изложена бе теза-
та, че цифровите архиви трябва да бъдат пригодени 
не само за опазване на големи масиви от данни, но 
също така да отчитат особеностите на цифровите до-

кументи, които все повече използват динамични мето-
ди на представяне на информацията (On the Change in 
Archivability of Websites Over Time – Matt Kelly, Justin 
F. Brunelle, Michele C. Weigle and Michael L. Nelson)). 
Това от своя страна може да доведе до „парадокси във 
времето“ и нарушаване на времевата рамка. 

Специално внимание бе отделено на потреби-
телските нужди. Панелът „Поведение на потреби-
телите“ представи редица изследвания, третиращи 
проблеми, свързани с оптимизацията на цифровите 
библиотеки съобразно изискванията на ползвателите. 
Изразено бе мнението, че библиотеките трябва да се 
оптимизират съобразно предпочитанията на техните 
ползватели, а не съобразно нуждите на техните съз-
датели (Selecting Fiction in Library Catalogs – Janna 
Pontinen andPerttiVakkari).Голяма част от изследва-
нията показват, че типично библиотечни атрибути не 
представляват интерес за потребителите, за сметка на 
наложилите се през последните години изисквания за 
пълнотекстово търсене в резюмета, описания и съдър-
жание. 

Сериозно внимание бе отделено и на семантич-
ните технологии. Семантичните модели на представя-
не на данните бяха обстойно разгледани от различни 
организации, работещи в тази област. Представените 
работещи модели и тяхното прилагане в цифровите 
библиотеки бяха детайлно разисквани от практическа 
гледна точка (Social information behavior in bookshops: 
implications of DL – Sally Jo Cunningham, Nickolas 
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Vanderschantz, Claire Timpany, Annika Hinze and George 
Buchanan).

В детайли бяха разгледани и предизвикателствата 
пред е-инфраструктурата по отношение на цифровите 
библиотеки. Съхраняването, обработката и агрегира-
нето на големи обеми от данни, високоскоростният 
достъп, технологиите за съхраняване на данни в „об-
лака“ са само част от проблемите, които се поставят 
пред информационните архитекти и специалистите, 
отговарящи за инфраструктурата.

Последният работен ден от конференцията бе из-
цяло запълнен с уъркшопи, засягащи конкретни при-
ложения и разработки, използвани в цифровите биб-
лиотеки.

Като сателитни събития към конференцията бяха 
организирани: докторантски консорциум, постер се-
сии и множество демонстрации.

България имаше и своето достойно представяне 
в организирането на конференцията. Д-р Милена До-
брева, асоц. професор и ръководител на департамента 
„Библиотеки, информация и архивни науки“ в Уни-
верситета в Малта, съпредседател на конференцията, 
и Янис Цаконас от Университета в Патра, Гърция, 
предложиха перфектна организация, дни, наситени с 
интересни събития и много добра атмосфера за срещи 
и нови запознанства. 

ключови думи:  
дигитални библиотеки, конференции

Първа международна конференция 
„Библиосвят: Технологии, ресурси, практики“
София, 26-27 септември 2013

Надя Терзиева / nterzieva@nbu.bg 
Български информационен консорциум

За да отбележи своя десетгодишен юбилей 
Българският информационен консорциум (БИК) ор-
ганизира своята първа международна конференция 
„Библиосвят: Технологии, ресурси, практики“на 
26 и 27 септември 2013 г. Събитието се проведе в 
новата сграда на Библиотечно-информационния 
център на Техническия университет в София. Кон-
ференцията събра над 100 
участници от 48 организа-
ции, между които и 15 фир-
миизложители. С доклад или 
презентация се включиха 35 
информационни специали-
сти, библиотекари и пред-
ставители на бизнеса.

Четирите панела на про-
грамата включват различни 
аспекти от развитието на 
библиотеките.Първият ден 
на конференцията започна 
със сесия, посветена на Ев-
ропейските измерения. Д-р 
Изаскун Лакунза – изпъл-
нителен директор на LIBER, 
представи най-голямото 
обединение на научни биб-
лиотеки в Европа с над 400 
членове. Споменати са по-

важни проекти на LIBER, свързани с развитието на 
научната комуникация, като Europeana Newspapers, 
Europeana Cloud, DART Europe и др. Г-жа Лакун-
за покани участниците в конференцията да станат 
членове на LIBER, като отбеляза, че до момента 4 
библиотеки от България участват в инициативите 
на асоциацията – на Нов български университет, на 
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Професионални форуми

Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 
на Университета по библиотекознание и информа-
ционни технологии и на Франкофонския институт 
по администрация и управление. 

Друг важен гост – президентът на ЕBLIDA г-н 
Клаус-Петер Бьотгер, акцентира презентацията си 
върху електронните книги и бъдещето на библио-
теките в дигиталния свят.

Универсалната десетична класификация като 
опорна структура за организация на знанието бе те-
мата на доклада с автори Александра Дипчикова и 
Антоанета Тотоманова от Националната библиоте-
ка „Св.св. Кирил и Методий“.

„Кооперирането, координацията и комуни-
кацията“ във втория панел включи презентации 
за успешната десетгодишна дейност на Българ-
ския информационен консорциум,за инициативата 
Manuscriptorium Digital Library на Националната 
библиотека на Чешката република в гр. Прага с 
участници 120 библиотеки от 20 страни, за дей-
ността на Българската библиотечно-информаци-

онна асоциация, за организациите с нестопанска 
цел в областта на информацията и мениджмънта на 
документи в Турция и за сътрудничеството между 
членовете на АMICAL – 26 американски колежа и 
университета в Европа, Африка, Средния изток и 
Централна и Южна Азия.

Във втория ден на конференцията в сесиите „Тех-
нологични иновации в действие“ и „Добри практики“ 
библиотечни и информационни специалисти се за-
познават с опита на Пловдивската народна библиоте-
ка, Американския университет в България, Техниче-
ския университет в София, Националната библиотека 
на Албания, Националния университет на Днепро-
петровск, Медицинския университет в Пловдив и Нов 
български университет.

По време на конференцията фирмите изложи-
тели „Асеновци“ ЕООД, „Доби Прес ЕООД“, „Лан-
гри“ ЕООД, „Онтотекст“ АД, издателство „Пара-
дигма“, „Прима Софт“ ООД,“СофтЛиб“ ООД, CAB 
International, EBSCO Information Services, Elsevier, 
Ovid Wolters Kluwer Health, ProQuest, UniSystems 
Information Systems, VTLS Europe и Walter de 
Gruyter демонстрираха свои продукти и услуги. 

Участниците в конференцията получиха ре-
кламни материали и книжка с резюмета и кратко 
представяне на авторите и фирмите.Пълните тек-
стове на докладите ще бъдат публикувани в елек-
тронен годишник.

Организационният комитет на конференцията 
оцени инициативата като успешна и има амбицията 
събитието да се провежда и за в бъдеще, като стре-
межът е да бъдат привлечени повече представители 
на библиотеките в България, както и фирми, чиято 
дейност е свързана с библиотечното развитие.

ключови думи: БИК, международни конференции
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От редакционната поща

Здравейте!
Няма конкретна причина да Ви изпращам този 

мой текст. Написах го преди няколко месеца, а сега 
засякох сайта Ви в интернет... реших, че е съдба. 
Може пък и да стане нещо „интересно“, след като 
го прочетете. 

Героинята ми се казва Катя Владева, мястото 
на действието е гр. Средец... и всичко написано е ре-
ално и както се казва, по действителен случай. 

В миналото професията на библиотекаря е била силно 
уважавана и престижна. В градските библиотеки са работе-
ли хора с възрожденски дух и реална идея за това, че само 
чрез просвещение човечеството може да се развива и във 
всички останали сфери.

В наше време библиотекарската професия не е така прес-
тижна, но за разлика от останалите просветителски професии, 
е успяла да се запази като достойна и уважавана работа. Далеч 
от скандалите и стачките, библиотечният работник се запази 
като онзи тихо говорещ велики неща човек.

Често като попитам в бакалията: „Този сладкиш вку-
сен ли е?“, продавачът ми отвръща с: „Да не би да съм опи-
тал всичко, което продавам?!“. А сега, като се замисля, ви-
наги когато съм питала моята библиотекарка: „Тази книга 
интересна ли е?“, тя никога не отвърна: „Да не би да съм 
чела всички книги в библиотеката?!“.

Чудна душевност имат тези хора – библиотекарите. 
Тихи, спокойни. Суетата им е обърната към знанието, не 
към дрехи и бижута. Никога не се карат – дори да закъс-
нееш с връщането на книгите. Радват се и на малките, и 
на възрастните си читатели. Какъв ли живот водят в домо-
вете си? Какво се случва, когато се приберат? Дали свалят 
услужливата усмивка? Нека ви разкажа за живота на една 
пенсионирана библиотекарка!

Винаги, когато мина покрай дома ѝ, оттам се носи уха-
нието на прясно изпечена питка. Това, в съчетание с отеса-
ните от трева плочки пред вратата ѝ, изметения тротоар и 
красивата ограда с кайсиево дърво отпред, прави приказно 
усещането ми, докато подминавам бялата ѝ къща.

Бившата библиотекарка обича да плете, докато слуша 
радио. Обича да готви и меси. Прави вкусни домашни апе-
ритиви, с които черпи приятелите, които ѝ ходят на гости. 
А тя винаги има гости. Точно както е било преди в библи-
отеките – едниси тръгват, други идват. Малки, млади и го-
леми. Дълго се чудех какво толкова правят хората в дома ѝ, 
но след като веднъж отидох и аз – разбрах. Всички ходят да 
я слушат. Тя разказва така увлекателно за любимите си ав-
тори, за интересните хора, срещнала в живота си. Разказва 
интересно дори нещата, които е чула по радиото. И е много 
забавна. Така добре умее да се смее и да разсмива околните. 
Да видиш как се разсмива интелигентен човек като нея на 

твоя шега, те кара да летиш. А да чуеш смешна история от 
нейната уста е равносилно на среща с комик.

Бившата „книгораздавачка“ винаги има повод да по-
черпи. Дали някой зет има рожден ден или някоя от внуч-
ките имен ден – това няма значение. Тя просто обича да 
се раздава. И не защото е богата, а всъщност точно защо-
то е богата – с дух и радост. Млада остава вдовица – с три 
дъщери и един син. Много хора на нейното място биха се 
отчаяли, сринали, но тя е жена, родена да бъде герой. Не 
обичам думата „отглеждане“, затова ще ви кажа, че въпреки 
трудностите от четирите си деца тя е създала и възпитала 
четири личности. Дали и колко е било трудно, аз не знам. 
Тя за лошото не говори. Живее сама, но смятам, че не е са-
мотна – просто защото не умее да се самосъжалява.

И казват: „Тя е сляпа“, какви слепци само! Не умеят да 
видят и различат слепотата от погледа на душата. Загубила е 
зрението си поради някакво заболяване. Не знам каква е бо-
лестта. Тази жена така е успяла да омаловажи проблемите си, 
болестта си, грижите си, че разговаряйки с нея, едва ли би се 
досетил човек да я пита: „Какво ти има?“. Какво да ѝ има?! 
Смачкала е грижите и трудностите в живота си и е дала широк 
път на красотата, позитивизма и просвещението.

Не бих ви посъветвала да ѝ ходите на гости. Тя е сил-
но заразна. След всяка среща с нея аз например започвам да 
изпитвам жажда, нетърпение и силен срам. Жажда да про-
чета книга от автора, за когото ми разказа. Нетърпение да 
свърша нещата, които все оставям за утре. И срам, срам от 
това, че днес ме домързя да пусна пералнята, а като отидох 
у тях, тя тъкмо простираше на двора – сама!

„Животът е толкова хубав, защо хората все се оплак-
ват?!“ – на тръгване ми каза тя.

Катя Владева е родена през 1944 година в град 
Сливен. Казва, че семейството ѝ е било съвсем обик-
новено, а родителите ѝ – хора без образование, но с 
отношение и любов към книгите, което предават и на 
нея самата. 

През 1965 година се записва да учи в Държав-
ния библиотекарски институт, а през 1966 прекъсва. 
Омъжва се и се раждат децата ѝ. Поради това, както 
и поради други обстоятелства тя не завършва образо-
ванието си. 

За радост библиотекарството се оказва не просто 
професия, а призванието ѝ в живота и през 1974 година 
започва работа като библиотекар в НЧ „Пробуда-1897“ – 
гр. Средец. Там преминава целият ѝ трудов стаж до 1999 
година. Сега е почетен член на читалищното настоятел-
ство. За работата си говори с усмивка и споделя, че най-
хубавите ѝ моменти като библиотекар са били, когато 
читателите са я търсили за съвет и разговор.

ключови думи: личности, професия

Сляпа ли? Не!  
По-скоро добре виждаща

Мирослава Аргирова / miroslava_881@abv.bg 
Общинско радио – гр. Средец



31
ББ

И
А

, б
ро

й 
5 

/ 
20

13
Ю б и л е и

Българското духовно и политическо Възраж-
дане, това „чудо на ХIХ век“, става възможно бла-
годарение на плеядата от народни будители и въз-
кресители. Сред тях безспорно се откроява и заема 
едно от първите места панагюрецът Марин Стоя-
нов Дринов. 

Роден на 20 октомври 1838 г. в будно занаят-
чийско семейство, той завършва класното школо и 
три години е подучител във взаимното училище в 
родния си град. През есента на 1858 г. с помощта 
на Найден Геров отива в Киев и завършва Духовна-
та семинария. След това от 1861 до 1865 г. следва 
в Историко-филологическия факултет на Москов-
ския университет, като се издържа от стипендията, 
отпусната от Славянския благотворителен комитет 
в Москва. Тук получава солидно за времето си об-
разование по история, славистика, езикознание и 
етнография. Сред преподавателите му са известни-
те професори Бодянски и Буслаев. Негов състудент 
е съгражданинът му, приятел и другар от детството 
Нешо Бончев, по-късно учител по класически ези-
ци в Първа московска гимназия и в Лазаревския 
институт.

До 1870 г. е домашен учител в прочутата ари-
стократична фамилия на князете Голицини. Това му 
донася не самографска титла, но и възможността да 
посети Западна, Централна и Югоизточна Европа, 
където започва своите мащабни научни изследва-
ния въз основа на тамошните известни библиотеки, 
архиви и музеи, включително и библиотеката на 
Ватикана. В нея той за първи път изследва прочута-
та Манасиева хроника. Всичко това става възможно 
и поради факта, че свободно владее латински, гръц-
ки, руски, френски, немски и английски език. 

По това време през 1869 г. в Браила той ста-
ва един от основателите на Българското книжовно 
дружество (по-късно Българска академия на нау-
ките), негов пръв председател и почетен член. Не-
говата покровителка и благодетелка княгиня Е. А. 
Голицина подарява своята природонаучна колекция 
за бъдещата сбирка на Музея на дружеството.

През 1872 г. Марин Дринов защитава дисерта-
ция в Московския университет, а от 1876 г. е профе-
сор по славянознание в Харковския университет. 

По време и след Руско-турската освободи-
телна война (1877–1878) той участва активно във 

Временното руско уп-
равление на България 
като съветник в Граж-
данската канцелария 
на княз Черказки, ви-
цегубернатор на София 
и управляващ Отдела 
за народно просвеще-
ние и духовни дела. В 
качеството си на пъл-
номощник на руския 
императорски комисар 
княз Дондуков-Корса-
ков участва в изработ-
ването на Търновската конституция. Именно тога-
ва по негово изрично настояване София е избрана 
за столица на новата българска държава. Дринов 
участва в основаването на Софийската публична 
библиотека през 1879 г. (днес Национална библи-
отека „Св. св. Кирил и Методий“), като по-късно 
ѝ завещава и личната си библиотека от 3000 тома. 
През 1881 г. княз Александър І Батенберг поканил 
Дринов да стане председател на Държавния съвет, 
но той отказал и се завърнал в Русия. Дори и там 
обаче той пак не преставал да мисли за своята Бъл-
гария и да работи за нейното благо.

Марин Дринов поставя основите на българска-
та историческа наука; прави исторически преглед 
на Българската църква още от самото ѝ създаване; 
занимава се с произхода на българите, заселване-
то на славяните на Балканския полуостров; пише 
за Кирил и Методий и техните ученици, Евтимий 
Търновски, Паисий Хилендарски, Софроний Вра-
чански, за българските печатари през XVI век, бъл-
гарската литература от XIX век, за новобългарската 
азбука. Той е изтъкнат славяновед и автор на над 
100 труда, основани върху старателно проучени из-
вори, освен това събира и обнародва народни пес-
ни, прави етнографски и фолклорни проучвания. 
По-известни сред тях са: „Исторически преглед на 
Българската църква от самото ѝ начало и до днес“, 
„Поглед върху произхождението на българския на-
род и началото на българската история“, „Българ-
ски народни песни и приказки“, „Южните славяни 
и Византия през Х век“ и много други.

Първостроител на българската наука и 
държавност
(175 години от рождението на професор Марин Дринов)

Никола Казански / nkazanski@abv.bg 
ЦБ на БАН
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Неслучайно още през 1879 г. руският академик 
А. Н. Пипин нарича Дринов „най-важния и вече на-
пълно по европейски български ученисторик“. Той 
е избран зачлен на Руската императорска академия 
на науките в Санкт Петербург, на Полската акаде-
мия на науките в Краков, на Чешката академия на 
науките в Прага, на Югославската академия на на-
уките в Загреб.

Марин Дринов решава да се завърне със семей-
ството си окончателно в родината си, но след тежко 
боледуване склопява очи в Харков на 28 февруари 
1906 г. Според трогателния спомен на колегата му 
проф. М. г. Халански „в полубълнуване Марин Сте-
панович (Дринов) произнасяше незабравимото име 
на родината, чертаеше със слаба ръка посоката на 
пътя за родната страна и с отлетяващ дух се стре-
меше натам“. Над него неутешимо бди с молитви 
съпругата му Маргарита Ивановна Уилямс, руска 
дворянка от английски произход. През 1909 г. тлен-
ните му останки са пренесени в България, в родния 
му град Панагюрище.

В заключение може уверено да се каже, че ако 
делото на отец Паисий Хилендарски е гордото на-
чало на Българското възраждане, то дейността на 
професор Марин Дринов е неговият славен връх и 
завършек. Неслучайно по този повод професор Бо-
рис Йоцов казва: „В устрема си към историческо 
познание нашият народ излъчва из недрата си Ма-
рин Дринов, последния предел на научна основа, 
на неговото възраждане“.

ключови думи: Марин Дринов, БАН

Създава и първия новобългарскиправопис, 
наречен Дриновски по името на своя създател. Из-
ползван е в органа на Българското книжовно дру-
жество, „Периодическо списание“, и се радва на 
голяма популярност в първите години след Осво-
бождението.

Писмо на проф. Марин Дринов до българските читалища, 
публикувано в т. 2 на неговите съчинения, издадени през 

1911 г., под редакцията на проф. В. Н. Златарски
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Една от най-магнетичните фигури в история-
та на българското образование, наука и култура от 
втората половина на ХІХ в. е тази на панагюреца 
Марин Дринов, който е не само първият българин 
избран за професор и първият несменяем предсе-
дател на Българското книжовно дружество (1869–
1898), но е и първият министър на народното про-
свещение в Княжество България, положил много 
усилия за просветното издигане на народа ни и за 
създаване на значими образователни, научни и кул-
турни традиции в страната.

Живял в две исторически епохи, той е историк, 
филолог, етнограф и фолклорист едновременно, а 
проявите му са свързани както със съдбата на бъл-
гарските читалища, така и със създаването на БКД 
и на неговата библиотека. Огромни са приносите 
му и за организирането на Софийската публична 
библиотека (днес Народна библиотека „Св. св. Ки-
рил и Методий“) – първата българска културна ин-
ституция, както и на първото Министерство на на-
родното просвещение, наричано в началото Отдел 
за народно просвещение и духовни дела. 

Неговите родолюбиви прояви в областта на об-
разователното и културно-просветното ни дело са 
високо оценени както приживе, така и днес.

С основание в книгата си „Стоте най-влиятел-
ни българи в нашата история“ проф. А. Пантев го 
поставя на 31-во място, което се определя „не само 
от неговото научно дело, но и от дейността му като 
един от първите администратори на свободна Бъл-
гария“.

М. Дринов е роден на 20.Х.1838 г. в гр. Пана-
гюрище и е издънка на големия Дринов род, от кой-
то са излезли много видни българи като писателите 
Стоян Дринов и Александър Карпаров, учители, 
юристи, лекари и научни работници, които също 
дават свой влог в развитието на културата и науката 
на България.

След завършване на класното училище в род-
ния си град, където учи при такива известни въз-
рожденски учители като Атанас Чолаков, Сава 
Радулов и Юрдан Ненов, които модернизират учеб-
ното дело в България, заминава за Киев заедно със 
своя приятел и съученик Нешо Бончев – първият 
професионален литературен критик в България, с 

когото ги свързва трайна и вярна служба, прекъсна-
та от ранната му смърт през 1878 г. в Москва.

След като за три години завършва Духовната 
семинария в Киев (1861), Марин Дринов постъпва 
в Историко-филологическия факултет на Москов-
ския университет, който приключва през 1865 г. с 
отличен успех. Работейки усилено и над проблеми, 
свързани с миналото, езика и бита на славяните, М. 
Дринов проявява рядко изразен интерес към хума-
нитарните науки и особено към историята и фило-
логията.

Като домашен учител в семейството на княз Го-
лицин (1865–1870), което го обиква и приема като 
много близък човек, той пътува из Европа, посеща-
вайки Австро-Унгария, Швейцария, Чехия, Италия 
и Германия. Чете в големите европейски библиоте-
ки, посещава музеите и архивите в редица градове 
и разширява и задълбочава своите научни интереси, 

Марин Дринов и  
развитието на образованието, науката и 
културата в България

Мария Младенова /mladenovamaria@abv.bg 
УниБИТ
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общувайки и с големите европейски имена в славис-
тиката като П. Й. Шафарик, К. Иречек, Ф. Палацки, 
Ф. И. Буслаев, Б. Ляпунов, М. Маслов и др.

В Европа той издирва и събира ценни мате-
риали за научните си изследвания по история и 
филология, набавя много редки и ценни книги за 
личната си библиотека, но мисълта за България и 
нейните проблеми никога не го напуска. 

След почти две годишна работа в чешките 
библиотеки и архиви, през 1869 г. той публикува 
първите си две сериозни проучвания, свързани с 
историята на България: „Поглед върху произхожда-
нето на българския народ и началото на българска-
та история“ (Виена, 1869) и „Исторически преглед 
на българската църква от самото ѝ начало до днес“ 
(Виена, 1869), а за разпространението им в Бълга-
рия и Македония търси съдействието на Цариград-
ското читалище, което в онези години се утвържда-
ва като централен ръководен орган за читалищното 
дело в България.

От Прага през август 1869 г. M. Дринов изпра-
ща известното „Писмо към българските читалища“ 
в което, като оценява високо дейността им, опреде-
ляйки ги като „съсредоточия на най-просветените 
и деятелни български сили“ ги приканва „да издир-
ват старите български ръкописни, църковни и др. 
книги, сиреч нашите писмовни паметници и да ги 
приберат на едно безопасно място. Освен това да 
записват и събират народни песни и приказници от 
разните български области, по които да можем да 
изследваме разните наречия и изговаряния и да изу-
чим духът, законите и свойствата на езика си от 
най-старите времена и до днес“. Благодарение на 
това писмо на М. Дринов в българските читалища 
се създават и първите музейни сбирки с ценни екс-
понати от миналото на страната ни.

Марин Дринов е сред инициаторите и за създа-
ването на Българското книжовно дружество (БКД) 
в Браила, което през 1911 г. се преименува в Бъл-
гарска академия на науките (БАН). В средата на 
ХІХ в. Браила се утвърждава като важно средище 
на българската емиграция и център на българското 
книгопечатане през Възраждането, поради което се 
смята, че именно тук трябва да се създаде органи-
зация, която да работи за развитието на българска-
та наука и за издигане на научното мислене, чрез 
които собствената ни култура да се приобщава към 
европейската.

БКД е учредено на 29. ІХ. 1869 г. с усилията 
на Васил Д. Стоянов, Васил Друмев, Нешо Бончев 
и Марин Дринов, който, въпреки че не присъства 
на учредителното събрание, е избран за негов пръв 
председател и действителен член от 1869 г., а поче-
тен член става през 1898 г.

При едно от идванията си в Браила М. Дринов 
докарва и три сандъка с книги, с които се полагат 
основите на дружествената библиотека. Така той 
става основател на библиотеката на днешната БАН, 
като още през 1869 г. препоръчва да се създават 
книгообменни връзки с други библиотеки в Евро-
па, а във фондовете ѝ да се набавя литература от 
различни области на човешкото знание.

От 1870 г. БКД започва издаването на „Пе-
риодическо списание“, което е първото научно 
списание в България. Дринов не само редовно му 
сътрудничи, но и обмисля как да се привлекат и 
чуждестранни автори, за да стане то действително 
научно списание с авторитет сред учените от сла-
вянските страни.

Задълбочените публикации на младия Дринов 
рано привличат вниманието и одобрението на ев-
ропейските слависти, поради което кариерата му на 
учен се развива по възходяща линия. През 1872 г. 
той блестящо защитава в Московския университет 
магистърска дисертация на тема: „Заселение Бал-
канского полуострова славянами“, което е едно от 
най-сериозните проучвания върху ранната славян-
ска история и веднага е избран за доцент по сла-
вянознание в Харковския университет (1873). През 
1876 г. защитава и докторска дисертация „Южные 
славяне и Византия в Х веке“, чиито обект е исто-
рията на южните славяни и връзките им с Визан-
тийската империя през Х век, представяща го като 
вещ познавач на славянската и византийската ис-
тория, а според проф. В. Златарски този негов труд 
представлява епоха в историята на славистиката. 
Веднага след защитата на този фундаментален труд 
М. Дринов е избран за професор в същия универ-
ситет, в който работи неизменно в продължение на 
тридесет и три години, като става и любимец на 
студентите.

По време на Освободителната война, когато 
руската армия се оказва в България, той напуска 
професорската катедра за две години и се връща 
в родината си, заемайки такива отговорни постове 
като съветник на гражданската канцелария, вице-
губернатор на София (1877–1878) и управляващ 
Отдела (Министерството) за народно просвещение 
и духовни дела (1878–1879), които му дават въз-
можност да вземе пряко участие в организацията 
на българското просветно дело, наука и култура. 
Участва активно и в изработването на проектите за 
Търновската конституция, а негово е и предложе-
нието София да стане столица на България.

Свидетелство за идеите на М. Дринов в об-
ластта на образованието са големия брой докумен-
ти, които той подготвя, като от особено значение 
е известният „Привременен устав за народните 
училища“ от август 1878 г., в който намират израз 
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вижданията му за тяхната структура, за целите на 
отделните образователни степени, за съдържанието 
на учебните планове и програми, за тяхното упра-
вление, кадри и издръжка.

Като пръв министър на просветата в България 
той създава мащабна образователна програма, на-
сочена към решаването на стратегически задачи в 
учебното дело, като използва и познанията си за ев-
ропейския опит в тази област.

Социално-обоснованата му програма за разви-
тието на българското учебно дело, целяща просвет-
ното и духовно издигане на народа се осъществява 
в продължение на три десетилетия, а неговите сле-
довници К. Иречек, г. Живков, К. Величков и проф. 
Ив. Д. Шишманов я доразвиват, изграждайки мо-
дерна образователна система, съобразена с нацио-
налната специфика на страната ни.

Огромната дейност на М. Дринов насочена към 
утвърждаване на нова организация на националното 
образователно дело в Княжество България получава 
висока оценка от Ст. Велев, който през 1906 г. отбе-
лязва: „Ако Паисия наричаме баща на българската 
история, Левски – апостол на свободата, Неофит 
Рилски – патриарх на българските книжовници и 
педагози, то Дринов смело можем да наречем баща 
на нашата училищна организация“.

Убеден, че високата култура и образование са 
немислими без книги и библиотеки като вицегубер-
натор на София полага много грижи за създаването 
на Софийската публична библиотека, която е от-
крита за читателите на 15 януари 1879 г.

Заедно с Петър Алабин, който е губернатор на 
София, се заемат да създадат една публична библи-
отека, която да съдейства за умственото и нравстве-
ното развитие на младото поколение.

Избран за пръв председател на библиотечната 
комисия, натоварена да реши сложни въпроси с на-
мирането на подходяща сграда, с работното време 
и комплектуването на необходимите периодични 
издания, Дринов отстоява демократичното изис-
кване – ползването на библиотеката да е безплат-
но, като само след няколко месеца успява да внуши 
идеята библиотеката да бъде държавна институция 
в системата на Министерството на народното про-
свещение, със свой бюджет и щат, а по негова пре-
поръка за главен библиотекар е назначен известният 
български математик Георги Яковлев Кирков – до-
писен (1881) и действителен член (1884) на БКД. 

Дринов полага много усилия и за създаването 
на първоначалния фонд на библиотеката, като орга-
низира получаването на дарения от известни руски 
учени и сам ѝ дарява ценни лични книги сред които 
са и собствените му трудове „Заселение Балканско-
го полуострова славянами“ (1873) и „Южные сла-
вяне и Византия в Х веке“ (1876).

Той продължава са се интересува от развити-
ето на библиотеката и след завръщането си в Хар-
ковския университет. В кореспонденцията си до 
главния ѝ библиотекар г. Я. Кирков му дава полезни 
напътствия за комплектуването на фонда ѝ, насто-
явайки да се набавят книги от чужбина и по фило-
логически въпроси, езикознание и литературозна-
ние „за които по нас още и хабер немат“, но те 
са „нужни за правилното и всестранно изучаване 
на нашата народност в нейното минало и насто-
яще“, което „трябва да залегне в основата на на-
шето просвещение“.

За голямата грижа на М. Дринов за развитието 
на библиотеката говори и фактаът, че още приживе 
той завещава голямата си лична библиотека на бъл-
гарския народ, дарявайки я на Народната библиоте-
ка в София.

През 1909 г. тленните останки на професора и 
библиотеката му са пренесени в София от Пенчо 
Славейков и проф. Васил Златарски, които са ко-
мандировани в Москва по повод откриването на па-
метника на Н. В. Гогол (26. ІV. 1909). Библиотеката 
на М. Дринов, състояща се от 2969 т. книги и пери-
одични издания, е едно от най-ценните дарения на 
Народната библиотека, разкрито в печатен „Ката-
лог на библиотеката на Марин С. Дринов“ (1914), 
придружен с интересен предговор от проф. В. Зла-
тарски, посветен на живота и научната дейност на 
дарителя.

Тя е била обект и на научно изследване от 
доц. Е. Кирова, в което тя прави задълбочен ана-
лиз на нейния състав по език, по съдържание, по 
автори и заглавия, както и по години на издаването 
им. Отбелязвайки нейният многопрофилен състав, 
в който преобладават книгите по езикознание, тео-
рия на литературата и литературната критика, етно-
графия и история, тя установява, че доминиращите 
теми във фонда на библиотеката са свързани с Бъл-
гария (във всичките ѝ възможни аспекти), с Кирил 
и Методий, с „Източният въпрос“ и Македония.

Съставът ѝ събиран в продължение на десе-
тилетия, говори за солидната научна подготовка и 
книголюбието на М. Дринов – един от създателите 
на българското славянознание, на българската ис-
торическа наука и култура, който е и един от строи-
телите на новата българска държавност.

Научните му приноси са оценени високо от 
славянския свят още приживе, поради което е из-
бран за член на Петербургската академия на науки-
те (1898), на Полската академия на науките в Кра-
ков, на Чешката академия на науките и изкуствата 
в Прага и на Югославянската академия на науките 
и изкуствата в Загреб – доказателства, че той е пър-
вият българин с общоевропейски авторитет.

Ключови думи:БАН, Марин Дринов
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Е. П. Как би искала да се представиш за ко-
легията по повод своя юбилей? Какво те доведе в 
професията? А в Националната библиотека? Ако 
направим една бърза справка, какво ти дава удо-
влетворение в ежедневието?

Е. Я. Трудно ми е да повярвам, че този юбилей е 
мой – все си мисля, че съм по-млада, но пък важното 
е, че се чувствам така. 

В Националната – тогава Народната – библиоте-
ка попаднах по-скоро, за да избегна разпределението, 
което имахме всички студенти. Завършила съм бъл-
гарска филология в Софийския университет и винаги 
съм харесвала специалността си. Изучавахме антич-
на, западноевропейска литература, славянски литера-

тури, отделно и доста нашироко – руска класическа 
и съветска, и разбира се, българска литература. Имах 
щастието да попадна на чудесни преподаватели, които 
допълнително провокираха интереса ми към литерату-
рата. Тези университетски курсове дадоха на нас, сту-
дентите, широка обща култура, а аз добросъвестно, но 
с удоволствие изчетох огромния брой „задължителни“ 
произведения. У дома имахме огромна библиотека, а 
четенето на книги беше страстта на майка ми – учи-
телка по литература, която непрекъснато купуваше 
книги.Докато следвах,с респект минавах покрай На-
родната библиотека, но до трети курс не бях влизала 
в нея. Наложи ми се да вляза, при това „с връзки“, за 
да подготвя реферат за кръжока по западноевропейска 

Само информация не стига,  
нужно е и овладяване на знанието
(Интервю по повод юбилея на доц. д-р Елена Янакиева)
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литература, който посещавах. И се почувствах някак 
много малка и нищожна сред тази внушителна сгра-
да с толкова много книги...А после, веднага след като 
завърших, постъпих на работа в библиотеката – вече 
много исках да работя тук; постъпих навръх рождения 
си ден с висока температура и голямо притеснение. 
Бях много млада, на 22 години, и оттогава досега – 
все в библиотеката. Наскоро по повод на документи, 
които трябваше да представя пред една институция, 
предизвиках изумление сред служителките, които не 
можеха да повярват, че има хора, чийто трудов стаж 
е свързан само с една институция. Е, в библиотеката 
има и други като мен – не съм единствената – с много 
неща библиотеката ни привлича и задържа.

Започнах работа най-напред в „Летописа на ста-
тиите и сборниците“, после за кратко в „Обработка“ 
и в „Сводни каталози“, докато се освободи постоян-
но място в Центъра за библиографска информация. 
Трябва да призная, че справочната работа ми допадна 
най-много, беше ми най-интересна – така е и досега. 
Междувременно се явих на конкурси за аспирант, по-
сле за научен сътрудник по справочно-библиографска 
работа, а подготовката за тях, писането на дисертаци-
ята, ежедневната ми работа и общуването с колегите 
от Центъра и изобщо от библиотеката постепенно ме 
подготвиха за тази толкова разнообразна и интересна 
библиотечна дейност. Уча се и досега, след толкова 
години работа...

Как да се представя пред колегията ли? Трудно е 
човек да говори за себе си...Мисля, че съм дисципли-
ниран, организиран и отговорен човек – за мен всяка 
работа е нещо, което трябва да се свърши в срок, без 
отлагане и доколкото е възможно – добре. Не обичам 
конфликтите и се стремя да ги избягвам. Обикновено 
подхождам добронамерено към всеки и се опитвам да 
разбера мотивите за действията на колегите си.

Какво ми дава удовлетворение в ежедневието? В 
професионален план – откриването на трудна за на-
миране информация (справочната работа е до голяма 
степен откривателска, ако човек не подхожда формал-
но) и задоволството на хората, на които я предоставя-
ме.

Е. П.В глобалния библиотечен свят и в глобал-
ния информационен пазар кое ни прави различни, 
кое ни дава самочувствие и какво не ни достига? 

Е. Я. Ако говорим за българските библиотекари, 
винаги съм мислила, че като професионална подго-
товка ние не отстъпваме на колегите си от другите 
страни. Това, което ни прави различни и не ни дос-
тига, е фактът, че трудно се обединяваме за различни 
каузи, че някак се „спасяваме поотделно“. А непре-
къснато сме свидетели как колегите от големи, богати 
страни координират усилията си, финансите си, опита 
си, за да реализират мащабни проекти. В глобалния 
свят това е важно, глобализацията налага общи, ко-

ординирани дейности и усилия, сътрудничество. Не 
са само финансите, които не ни достигат и с които се 
оправдаваме. Имаме ли самочувствие? Мисля, чене е 
достатъчно, и това е резултат от ниския престиж на 
професията ни, свързан с много и различни фактори, 
за съжаление, и със заплащането. Не ми се говори за 
това, но е факт, че броят на младите в библиотеките е 
малък, че трудно се задържат задълго в тях. Днес те 
имат много повече изкушения, много повече предиз-
викателства, по-свободни, разкрепостени и нетърпе-
ливи са, а за да видят света, да получат много неща 
тук и сега, трябват средства. И още нещо – ние изис-
кваме от младите добра професионална подготовка, 
език, компютърна грамотност, но им предлагаме да-
леч по-ниско възнаграждение от други институции.А 
високо самочувствие може да има човек, който се 
чувства удовлетворен от добре свършената работа, от 
знанията си, но и от поне относително доброто въз-
награждение за тях. Всичко това се отнася, разбира 
се, не само за библиотекарите, но и за редица други 
специалисти у нас, но малкият брой млади колеги в 
библиотеките е тревожен.

Е. П. Какво място заема ползването на елек-
тронните книги, на електронните ресурси в чита-
телското/потребителското портфолио на българ-
ските ползватели? 

Е. Я. Трудно ми е да преценя, а и не съм попа-
дала на статистика, мога да споделя най-общо впе-
чатление въз основа на ежедневния си опит. Факт е, 
че вече освен за читатели говорим и за потребители, 
а това са хората, които ползват библиотеките в по-
вечето случаи дистанционно и естествено, ползват 
електронни ресурси. Непрекъснато се сблъсквам с 
израза „ще погледна в интернет“ или „ще питам гу-
гъл“. Всъщност малко хора си дават сметка, че там 
има всякаква информация – научна, но и популярна, 
често пъти недостоверна. А електронните ресурси в 
библиотеките, включени в каталози, в бази данни на 
свободен достъп или по абонамент, са различен ре-
сурс – с проверена, предварително оценена от специ-
алисти, качествена научна информация.Използването 
на такава информация предполага определена инфор-
мационна грамотност, познаването на стратегиите и 
техниките за информационно търсене. Впечатлението 
ми е, че такива ресурси не се използват достатъчно и 
пълноценно от потребителите – те се плъзгат по това, 
което лесно могат да намерят, обикновеноизвън биб-
лиотеките. Библиотечната общност прави много, за да 
осигури презентиране, запознаване и осигуряване на 
такава информация, но впечатлението ми е, че имен-
но тази информация не се използва достатъчно. От 
друга страна, младите, компютърно (но недостатъчно 
информационно) грамотни потребители определено 
предпочитат електронните ресурси и тази тенденция 
ще се засилва. Нашата роля е чрез съвместни усилия 
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да осигуряваме повече електронни ресурси заради 
многобройните им предимства и постепенно да при-
учим потребителите ни да ползват тези с научна ин-
формация – инструменти за това има достатъчно.

Е. П. Как се променя справочно-библиограф-
ската и информационната работа в библиотеката в 
контекста на ИО?

Е. Я. Една от характеристиките на информаци-
онното общество е използването на ИКТ във всички 
сфери на човешката дейност. Това се отнася и за биб-
лиотеките – същностните социални функции на ин-
ституцията библиотека се запазиха – тя пази паметта 
на човечеството, като събира, съхранява и предоста-
вя достъп до информацията. Но информатизацията, в 
частност технологиите, промениха възможностите за 
реализацията на тези функции, спомогнаха да се пре-
одолеят пространствените и времевите ограничения, 
промениха условията за достъп до информацията.
Това се отрази в много голяма степен на обслужването 
и на цялата справочно-библиографска и информаци-
онна дейност в библиотеките, като засегна буквално 
всички нейни процеси. 

Промени се справочният апарат на библиотеката, 
който е основата за тази дейност. Към традиционните 
справочни издания се добавиха електронни справоч-
ници и други информационни ресурси. Промениха се 
каталозите, чрез които се разкрива съдържанието на 
фонда, като публичните електронни каталози се пре-
върнаха в информационно-търсещи системи с много 
по-богати възможности. Промени се и традиционни-
ят архив на справките – в част от библиотеките той 
вече е база данни, позволяваща търсене в масива от 
подготвените справки, което го превърна в нов ин-
формационен ресурс. Промениха се потребителите – 
все по-голям е броят на тези, които ползват ресурсите 
дистанционно и по всяко време. Новата информаци-
онна среда предизвика промени и в организацията на 
справочно-информационната дейност – появиха се 
нови продукти и услуги, извършвани виртуално, а в 
редица библиотеки бяха създадени специализирани 
виртуални справочни служби. Основа за всички про-
мени е натрупаният опит от традиционното справочно 
обслужване, но новите технологии предоставят и нови 
възможности за по-бързо, неограничено от времето и 
пространството обслужване.Всички тези промени на-
лагат непрекъснато и нови изисквания към библиоте-
карите, занимаващи се с тази дейност. 

Постепенно справочно-библиографското об-
служване се превърна в дейност, насочена към задо-
воляване на разнообразните информационни потреб-
ности чрез предоставяне на информационни продукти 
и услуги с различна (не само библиографска) инфор-
мация, затова и цялата тази дейност вече означаваме с 
общия термин информационно обслужване и инфор-
мационна дейност. 

Е. П. Кога и защо реши да се занимаваш с пре-
подавателска работа? Какво ти носи работата със 
студентите?

Е. Я. С преподавателска работа се занимавам от-
давна, най-напред в тогавашния Библиотекарски ин-
ститут, а по-късно в Катедрата по библиотекознание, 
научна информация и културна политика към Софий-
ския университет. Там бях поканена от доц. Татяна 
Янакиева, за което ѝ дължа много голяма благодар-
ност. Обичам да преподавам по различни причини – 
мисля, че е хубаво да предаваш опита и знанията си на 
младите хора. От друга страна, за да застане пред сту-
денти, човек трябва да бъде много подготвен, а това 
значи непрекъснато да следи новостите в теоретична-
та литература. И нещо много важно – да организира 
знанията и опита си така, че да го предава възможно 
най-добре. Не можеш да застанеш пред студентите, 
без предварително да си се подготвил. Студентите ме 
държат винаги „нащрек“,зареждат ме с енергия, пома-
гат ми дасе развивам. 

Е. П. Какво мислиш за младите хора в профе-
сията?

Е. Я. Донякъде отговорих на въпроса по-горе. Не 
бива да обобщаваме и да поставяме всички млади ко-
леги под един знаменател. Както навсякъде, и при нас 
има млади колеги, готови да се посветят на професия-
та, с желание да се образоват, да се развиват професи-
онално, да приемат предизвикателства. Иска ми се да 
вярвам, че те ще останат да работят в библиотеките и 
ще продължат това, което е направено. Но трябва тър-
пение, защото нашата професия предполага натруп-
ване и дълъг професионален опит. Има, разбира се, и 
случайно попаднали – те бързо напускат, без да проу-
меят какво богатство се крие в библиотеките и колко 
много професионални предизвикателства предлага 
съвременното развитие на институцията библиотека. 

Е. П. Като експерт в областта на информаци-
онното търсене, как оценяваш съвременната сре-
да, в която живеем и работим?

Е. Я. Основната промяна в съвременното обще-
ство е свързана с прехода от икономика на производ-
ството към икономика на услугите. В тази обществена 
ситуация се развива и обслужването в библиотеките, 
което е основополагаща библиотечна функция на-
ред със събирането и управлението на колекциите и 
разкриването на съдържанието им. Информационно-
то търсене е основен процес в обслужването, а съз-
даването на качествени продукти и услуги е условие 
за задоволяване на информационните потребности 
на нашите ползватели. Днес ние попадаме в силно 
конкурентна среда, в която големи информационни 
институции, фирми, бизнес организации и т.н. из-
вършват брокерски, аналитични и други услуги на 
основата на огромна ресурсна база от източници. Кои 
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са нашите предимства? Ние, библиотекарите, имаме 
натрупан опит и познания за търсене в традиционните 
източници и библиографски системи. Това ни помага 
да се справим с двете най-необходими условия за ус-
пешно търсене – избор на източници/ресурси и избор 
на стратегии и техники, подходящи за тези източни-
ци. Всеки библиотекар знае, че търсенето по ключови 
думи в търсачка ще даде много и различни, но често 
ненужни сайтове; търсенето в системи с контролиран 
библиографски или терминологичен контрол (катало-
зи, бази данни) ще даде по-малко на брой, но много 
по-релевантни документи. Именно затова е важно 
да познаваме спецификата насредствата за търсене в 
интернет и стратегиите за търсене в тях. Неслучайно 
тези знания са необходимо условие за придобиване 
на информационна грамотност, толкова необходима 
днес.

Тук искам да акцентирам на още нещо и то е 
свързано с процеса на каталогизиране и семантична 
обработка на документите. Стандартите, правилата 
за каталогизация, форматите, прилагани в този про-
цес, са в основата на ефективното информационното 
търсене. Тяхното познаване и правилно използване са 
изключително важни – не можеш да откриеш нещо, 
което не е въведено в дадена информационна систе-
ма, каквито и техники за търсене да прилагаш. А в 
условията на споделена каталогизация и създаване на 
обединени каталози грешно въведена или липсваща 
информация бързо се мултиплицира и рефлектира 
върху процеса на информационно търсене. Затова ми 
се струва, че впрограмите за образование и обуче-
ние на библиотечните специалисти на тези дейности 
трябва да се обърне още по-голямо внимание. 

Е. П. Как виждаш бъдещето на библиотеките, 
на библиотекарите и на професията?

Е. Я. Много харесвам книгата на Майкъл Гор-
ман „Нашите непреходни ценности“ и факта, че сред 
тях той поставя библиотеките. Допада ми и негова-
та дефиниция за „традиционна библиотека“ – „биб-
лиотека, която подбира, събира и предоставя достъп 
до всички форми на записано знание и информация, 
отговарящо на мисията ѝ и на потребностите на об-
служваната от нея общност, и подпомага и упътва по-
требителите при ползването на тези ресурси. И още 
нещо – „традиционната“ библиотека винаги приема 
с радост нови форми на предаване на знание и ин-
формация, вкл. електронни ресурси“. Както посочва 
самият М. Горман, сега изборът е между библиотеки, 
в които електронните услуги и колекции имат зна-
чителен дял, и заменянето им с библиотеки, в които 
има само електронни услуги и колекции. Не мисля, 
че това ще се случи, не мисля и че печатните издания 
ще загинат. Мисля, че информационните и комуни-
кационните технологии сасредството, което помага и 
ще помага на библиотеките да създават нови и нови 

услуги и дейности, за да служат по-добре на обще-
ството, каквато е основната им мисия. Те няма да про-
менят същността на библиотеките. Друг е въпросът, 
че само информация не е достатъчна, затова и биб-
лиотеките трябва да участват активно в процеса на 
овладяване на знанието.

Затова и не приемам мнението, че ролята на 
библиотекарите ще бъде сведена само до техническо 
подпомагане на потребителите. Разбира се, че всеки 
съвременен библиотекар трябва да притежава необ-
ходимите информационни и компютърни компетент-
ности, но без широка обща култура и без познания 
в определена научна дисциплина не е възможно ка-
чествено обслужване. В това съм се убеждавала мно-
гократно в дългия си професионален опит. 

Е. П. Какво би искала да споделиш като мне-
ние, оценка или препоръка за мястото на Българ-
ската библиотечно-информационна асоциация в 
библиотечния сектор?

Е. Я. Нашата професионална организация просъ-
ществува в доста бурни години и което е по-важното, 
утвърди се като организация, която тласка напред ця-
лата библиотечна общност. Заслуга затова имат всич-
ки нейни председатели и всички колеги, които рабо-
тят за нея.Ако се вгледаме внимателно в дейността ѝ, 
ще видим, че през годините са осъществени редица 
законодателни инициативи, разработени са редица 
проекти, проведени са кампании, семинари, кръгли 
маси, конференции. Асоциацията търси съмишле-
ници сред различни организации, фондации и др., 
които имат връзка с четенето, книгоиздаването, об-
разованието, културата, както и сред изпълнителната 
и законодателната власт; през последните години ра-
боти последователно по целите, залегнали в нейната 
издателска програма, и запознава професионалната 
общност с българската и чужда теория и практика, с 
препоръките на ИФЛА, със стандарти и т.н. Хубавото 
е, че обръща внимание на всички видове библиоте-
ки, че поощрява усилията на отделни библиотеки и 
библиотекари, включително и младите библиотекари. 
За съжаление тревожните проблеми, които се открои-
ха в резултат на няколкото проведени изследвания за 
състоянието на библиотечния сектор, не могат да се 
решат само от Асоциацията. Тя ги постави, оповести 
и предприе определени действия, но тук опираме до 
липсата на държавна културна политика и стратегия 
за развитие, което е извън нейните компетенции. Не 
съм оптимист за развитието на културата в сегашната 
политическа и икономическа обстановка. Все пак ми-
сля, че библиотеките се развиват въпреки ситуацията 
у нас вече доста години и заслуга за това има и наша-
та Асоциация.

ключови думи: личности, професия



40
ББ

И
А

, б
ро

й 
5 

/ 
20

13
Гл о б у с

Силвия Третякова е завеждащ Център 
за детска литература на Националната биб-
лиотека на Латвия, президент на Латвийска-
та библиотечна асоциация

От 2001 г., когато стартира програмата „Детско и 
младежко жури“ и успява да обедини държавното и 
общинско финансиране в подкрепа на четенето, има 
значително подобрение на детската грамотност и в 
развитието на детската литература в Латвия. Държав-
ното финансиране постепенно се увеличава от 2002 г. 
насам, когато програмата придобива статут на дър-
жавна със специално предназначение. През 2007 г. 
държавната фондация „Културен капитал“ предоставя 
142 хил. евро за насърчаване на четенето. Всяка годи-
на между 15 000 и 17 000 деца стават активни читатели 
в Латвия и в центровете на латвийската диаспора по 
света. Най-добрите и интересни книги се разпростра-
няват в почти 600 библиотеки и латвийски центрове в 
чужбина. За всеки лат, даден от държавата, обикнове-
но се дават два от местните власти. Най-съществена 
подкрепа оказва Латвийската национална библиотеч-
на фондация – вече трета година събира финансови 
средства за програмата чрез благотворителния портал 
на проекта „Сърцето иска детето да чете“ www.ziedot.
lv и работейки с частни спонсори.

Програмата се координира от Центъра за детска 
литература на Националната библиотека на Латвия, 
която работи с регионални координатори и водещи 
специалисти от обществените и училищните библи-
отеки. Всякагодинатеоценяватефективносттанапроек-
таипредлагатподобрения.

Латвийският опит с програмата за насърчаване на 
четенето „Детско жури“ е включен в списъка на най-
добрите европейски проекти в подкрепа на четенето 
и е възприет като успешен модел в Русия, Украйна и 
Германия.

Целите на програмата са:
● Да насърчава удоволствието от четенето у деца 

и младежи.
● Да създаде мрежа за насърчаване на четенето в 

Латвия и в латвийските центрове в чужбина
● Да разпространява лични разсъждения на деца 

и младежи за книгите, написани от тях

● Да поощрява разпространението на качествена 
литература.

Сред задачите на програмата са:
● Да подбира и координира разпространението 

на колекция от най-нови и значими книги (24 
заглавия) – закупуване и доставяне във всички 
библиотеки, включени в проекта

● Да мотивира и повишава квалификацията на 
всички библиотекари, участници в проекта

● Да прави рекламна кампания на проекта съв-
местно с децата и младежите, включени в про-
грамата

● Да инициира дискусии за книги онлайн – www.
draugiem.lv

● Да създаде мрежа от „Детско и младежко 
жури“ в страната, която да публикува новини 
от библиотеките и за най-четените книги съв-
местно с латвийското Радио 1.

Предпоставки за стартирането  
на програмата

Броят на жителите на Латвия намалява всяка го-
дина. Според последните данни от 2011 г. в страната 
живеят 2 700 000 души. Изследванията показват, че 
икономическата миграция и ниската раждаемост са 
причина за застаряването на населението. Броят деца 
е поне два пъти по-нисък от броя на пенсионерите. 
42% от населението използват наличните библиотеч-
ни услуги благодарение на добре развитата библио-
течна мрежа. 819 обществени и 791 училищни библи-
отеки обслужват сегмента деца и младежи (по данни 
от 2011 г.). 168 000 жители са на възраст между 7 и 
17 години и са целевата група на обединените усилия 
на библиотекари и преподаватели – за насърчаване на 
четенето, помощ при обучение, информационна гра-
мотност, смислено прекарване на свободното време, 
развитие на творчески умения. Латвия има нужда от 
всеки жител – правителството подчертава това в ин-
теграционната си политика. 

Латвийските ученици имат средни резултати по 
четене, но нямат никаква мотивация да четат. Само 
2,9% от учениците се отличават с отлични умения за 
четене на 15-годишна възраст. Момчетата значител-
но изостават от момичетата. Сериозността на ситуа-
цията е описана в международното проучване върху 

Иновативни практики в програмата  
за насърчаване на четенето в Латвия  
през последните 12 години

Силвия Третякова / silvija.tretjakova@lnb.lv 
Национална библиотека на Латвия
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грамотността, обобщено в публикация Eurydice на 
Европейската комисия „Обучението по четене в Ев-
ропа: контекст, политики и практики“. Усвояването на 
четенето и използването му за учене обикновено се 
случва извън официалния обучителен процес. За да 
стане детето добър читател, е важно да има достъп до 
книги още в ранно детство, а по-късно, в училищния 
етап – достъп до разнообразни материали за четене, 
както е декларирано в Конвенцията за правата на де-
тето на ООН. В § 17с) се казва, че държавите членки 
трябва да „насърчават създаването и разпространени-
ето на детски книги“ и да осигуряват достъпност на 
материали, които „насърчават социалното, умствено и 
интелектуално благосъстояние на детето, както и фи-
зическото и психично развитие“.

Министрите на образованието на страните, член-
ки на ЕС, са поставили за цел да намалят процента 
на слабо четящите от 20 на 15% до 2020 г. В Латвия 
има 17,6% ученици на 15-годишна възраст с незадо-
волителни умения за четене. В нашата страна имаме 
много да правим. Според проучването „Обществените 
библиотеки и интернет в Латвия: технологии, услуги 
и влияние върху обществото“, проведено през 2010 г. 
от Държавната агенция „Културни информационни 
системи“, мотивацията за четене се губи с пораства-
нето на децата. Ако 88% от децата между 1. и 4. клас 
обичат да четат, то само 57% от 5. до 9. клас избират 
четенето като добър начин за прекарване на времето. 
Създателите и поддръжниците на програмата в Латвия 
са обединени от обща цел – да насърчават уменията за 
четене сред децата и младежите, което да подобри ка-
чеството им на живот, развитието на интелекта им и 
да гарантира тяхната конкурентоспособност. 

Как работи програмата
Програмата за насърчаване на четенето „Детско 

и младежко жури“ от самото начало работи с прости 
и лесни за разбиране принципи, като стъпка по стъпка 
увлича участниците да четат, дискутират и оценяват 
различни книги, развивайки уменията си за критично 
мислене, четене и писане. 

В началото на всяка година (ако финансовата си-
туация позволява – през януари) професионално жури 
подбира добри и интересни книги за „Детско и мла-
дежко жури“. Най-важното е експертите да познават 
добре детската литература и социологическите аспе-
кти на четенето. Има 10 критерия за избор на книги:

● Най-добрите произведения на местни автори 
от предишната година

● Най-успешните преводи на чужда литература
● Книги с картинки за най-малките
● Комикси или издания, които се различават по 

стил
● Научна фантастика

● Книги за момчета
● Книги за момичета
● Поезия (за предпочитане отделно за всяка от 

четирите възрастови групи)
● Класически произведения или творби, които 

са били любими на поколенията на родителите 
и бабите

● Реалистична литература, която описва про-
блемна тема за младежите.

Изготвя се постер със заглавията и кориците 
на всички книги и окуражаваща покана за участие. 
Разпечатват се информационна брошура и други об-
разователни материали. Наличието на книгите в ко-
лекциите на всички участващи библиотеки е гаран-
тирано от държавното финансиране и общинското 
дофинансиране. Времето за четене е сравнително 
дълго, ако финансирането е достатъчно бързо. Всяка 
библиотека осигурява възможности за дискусии вър-
ху книгите и за срещи с авторите. Центърът за детска 
литература на Латвийската национална библиотека 
предлага и дискусии онлайн и различни творчески 
състезания като част от програмата. Например най-
смешната и кратка поговорка за книгите и четенето, 
конкурс на карикатури „Какво ти помага да четеш и 
какво не“, рисунки за разделители, състезание „Аген-
тът на Детско жури“, в което децата привличат свои 
приятели в програмата и описват най-обсъжданите 
книги, както и публикуват снимки, отразяващи нави-
ците им за четене. Децата трябва да прочетат 5 книги 
от подбраните за годината и да попълнят въпросник 
за най-интересната според тях. Те изразяват мислите 
си за съдържанието на книгата, илюстрациите, отго-
варят на въпроси, стимулиращи дискусии, предлагат 
книги на връстниците си, задават въпроси към авто-
рите и т.н. Празникът на Голямото четене е естествен 
завършек на програмата и се организира по време на 
Панаира на книгата в началото на март. Около 700 
деца и техните родители от цяла Латвия участват в 
тези празници. Авторите, илюстраторите, преводачи-
те и издателите на най-популярните книги се радват 
на заслужено медийно внимание. Децата получават 
възможност да изразят мисли за книгите, които са 
прочели, и обикновено свирят популярни музиканти. 
Празникът на Голямото четене се организира от 11 
години; актьори и музиканти с удоволствие участват 
и подкрепят каузата ни.

Статистика
Фактите показват, че „Детско и младежко жури“ 

е спечелила разбираема подкрепа от местната общ-
ност и местните власти подкрепят усилията на биб-
лиотеките за насърчаване на четенето. Държавното 
финансиране се допълва поне двойно с местни сред-
ства за осигуряване на забавления и занимателни дей-



42
ББ

И
А

, б
ро

й 
5 

/ 
20

13
Гл о б у с

ности за децата в местните библиотеки. Ако не бяхме 
получили държавна подкрепа, общинските средства 
най-вероятно също щяха да бъдат използвани за друга 
цел. През 2009 г. в Латвия се проведе териториална 
реформа и броят на общините значително се намали, 
като най-малките се сляха. Към момента има 118 об-
щини. Програмата за насърчаване на четенето „Дет-
ско и младежко жури“ се изпълнява във всички тях, 
а от 2007 г. и в най-активните латвийски центрове в 
чужбина. 

Насърчаването на четенето е дългосрочна инвес-
тиция и се нуждае от постоянно подобряване, за да 
се гарантират позитивните резултати и всяка година 
да се предлага нещо ново. Една институция, която е 
получила държавна подкрепа и финансиране в рам-
ките на поне 3 години, може да се справи с тази зада-
ча. Като се вземат предвид опитът и познанията, това 
трябва да бъде националната библиотека. Финансира-
нето от Фондация „Културен капитал“ за насърчаване 
на четенето е от съществена важност в този преходен 
период.

Рискове, усилия, емоции
Въпреки внимателното планиране и целенасоче-

ното развитие държавното финансиране на програма-
та за насърчаване на четенето внезапно бе спряно през 
пролетта на 2012 г. Новината, че „Детско и младежко 
жури“ е сериозно застрашена, се появи в интернет, 
вестници и телевизии. Заедно с Латвийската нацио-
нална библиотечна фондация организирахме общест-
вена кампания „Имейл война“. Призовахме хората да 
участват, написахме отворено писмо до правителство-
то, министерства и отговорни институции, като децата 

изразяваха своето желание към политиците. Имейли-
те съдържаха посланието: „Аз искам да чета!“. Ясни-
те искания, убедителната аргументация и медийната 
подкрепа помогнаха много. Известният карикатурист 
Земгус Захаранс от вестник „Диена“ дари карикатура 
за кампанията ни – изобразяваща малко момче, което 
казва: „Искам да чета“, а голям дебел политик отгова-
ря: „Първо ще изплатим дълговете си и тогава...“. Ма-
кар да звучи невероятно, имаше подобни изрази в от-
говорите, които се получиха от министерствата. Тази 
абсурдна ситуация доведе до сериозен протест сред 
четящите поддръжници, защото всеки, който работи 
с деца, знае колко крехка е мотивацията и че всяко за-
бавяне има негативно влияние върху младите читате-
ли. Има толкова много изкушения, които привличат 
с хитър маркетинг и залагат на детското желание за 
безразсъдно забавление. А четенето е занимание, пол-
зите от което не могат още да бъдат напълно оценени 
от младите личности.

Най-щастливи бяхме от становището на омбуд-
смана на Република Латвия по съдебния казус N. 
2012-109-10В, повдигнат след получаването на наше-
то отворено писмо по повод спирането на държавното 
финансиране за нашата програма. Последният пара-
граф на заключението гласи: „Като се има предвид 
важността на дългосрочната програма „Детско и мла-
дежко жури“ за осигуряване на децата право на дос-
тъп до подходяща литература, което на свой ред влияе 
на правото им да се развиват, образоват и реализират 
културно, заключаваме, че е необходимо да се плани-
ра дългосрочно държавно финансиране за програмата 
за насърчаване на четенето. Съответно ще бъде необ-
ходимо да се прегледа редът за финансиране на биб-
лиотеките и да се планира постоянно държавно съ-

Год. Финансиране от 
Министерството 

на културата 
(евро)

Финансиране от 
държ. фондация 

„Културен 
капитал“ (евро)

Общинско 
дофинансиране и 
спонсори (евро)

Проект на Латвийската 
нац. библ., Фондация 

„Сърцето иска детето да 
чете“

Бр. библиотеки, 
участници в 
програмата

Бр. деца, 
участващи в 
програмата

2001 4300 – –   2   100
2002  36 000 – 245   5400
2003  57 000  67 000 398 10 000
2004  57 000 215 000 450 13 000
2005  71 000 118 000 475 15 000

2006  71 000 135 000 510 16 000
2007 142 000 243 000 541 17 000
2008  85 000 200 500 573 17 000
2009  43 000 142 000 444 10 000 
2010 1100  14 300 109 400   2800 380 10 000
2011 2200  23 000 160 200 24 000 450 13 000
2012 21 000 + 71 000 – 222664 23 300 576 17 000 
2013 Мин. на културата, 

интеграционно 
финансиране – 
35 572 

 56 915 Дофинансирането 
от общините 
ще е известно в 
началото на 2014

– 585 20 000? Броят 
участници ще 
е известен в 
началото на 2014
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Aicinam

e-mailu
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info@president.lv

vk@mk.gov.lv

pasts@km.gov.lv

pasts@fm.gov.lv

pasts@izm.gov.lv   

lm@lm.gov.lv
 

izglitibas.kulturas.komisija@
saeima.lv

tiesibsargs@tiesibsargs.lv

kkf@kkf.lv

neplpadome@neplpadome.lv

lps@lps.lv

uz

-финансиране за изпълнението на гореспоменатата 
програма в обществените библиотеки в страната“.

Никога преди не бяхме получавали такава под-
крепа, както по време на тази крайна имейл кампания. 
Стотици имейли заливаха нашия сървър и сървърите 
на 11-те отговорни институции.

Една майка ни писа: „Днес дъщеря ми изпрати 
писмо на президента на Латвия“. Секретарят на Коми-
сията по образование и култура на парламента каза по 
телефона: „Получаваме интересни писма: „Джанис (8 
год.) – Аз искам да чета!“. На тази изненада ние отго-
ворихме: „Това го чуваме всеки ден. Децата искат да 
четат и трябва да им дадем шанс за това!“.

Борбата ни бе успешна и получихме финансира-
не от държавата и кампанията на Латвийската нацио-
нална библиотечна фондация „Сърцето иска детето да 
чете“ на стойност 77 000 лата. Броят на библиотеките 
участници е по-голям от всякога – 576.

Благотворителният проект „Сърцето иска детето 
да чете“ осигурява съществена подкрепа за програ-
мата за насърчаване на четенето „Детско и младежко 
жури“. Благодарение на спонсори Латвийската наци-
онална библиотечна фондация успя да набави 5078 
книги за 425 библиотеки през последните три годи-
ни. 

Забавянето на доставката на книги за библиоте-
ките не се отрази на броя на участващите в „Детско и 
младежко жури“. В критичната 2012 г. имахме 17 000 
участници, както беше през най-добрите от финансо-
ва гледна точка години (2007 и 2008), когато Фондация 
„Културен капитал“ даде 100 000 лата за насърчаване 
на четенето. Проект, който не въздейства емоционал-
но на хората, е в риск да бъде забравен. За „Детско и 
младежко жури“ няма такава заплаха, тъй като е лю-
бим на много, много хора!

Иновации
Успехът на нашата програма се дължи на посто-

янните иновации:
● 2002 г. – придобива статут на държавна про-

грама със специално предназначение, устано-
вява се традиционният Празник на Голямото 
четене;

● 2003 г. – възрастовите групи стават от 3 на 4, 
подобряване на плаката, брошурата и реклам-
ните материали;

● 2007 г. – програмата се разпространява в лат-
вийските центрове в чужбина – 6 центъра в 
САЩ, Австралия и Европа; разработване на 
онлайн викторина;

● 2008 г. – участват вече 14 латвийски центъра в 
чужбина;

● 2010 г. – Латвийската национална библиотечна 
фондация стартира благотворителния проект 

„Сърцето иска детето да чете“ и започва да съ-
бира дарения за детски книги чрез благотвори-
телния портал www.ziedot.lv;

● 2011 г. – включват се младежите – програма-
та се разширява от 1. до 12. клас; създава се 
дискусионна група онлайн на www.draugiem.
lv; разработва се нова визуална идентичност 
на „Детско и младежко жури“ с подкрепа-
та на Латвийската национална библиотечна 
фондация; 23 известни личности се включват 
в проекта като посланици; създаден е телефо-
нен номер за събиране на дарени средства за 
детски книги. Стартира рекламна кампания за 
„Сърцето иска детето да чете“ в печатните и 
електронни медии;

● 2012 г. – създаване на родителско жури; на-
сочване на интеграционни средства за 35 лат-
вийски центъра в чужбина и 41 национални 
училища за малцинства в Латвия, както и за 
регионални обществени библиотеки с цел ин-
тегриране. Привличане на 11 регионални кура-
тори за усъвършенстване на проекта. Рекламна 
кампания за проекта „Сърцето иска детето да 
чете“ по националното радио и телевизия.
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Процесът на иновации трябва да е непрекъснат, 
защото това е единственият начин за привличане на 
нови участници и да се задържи интересът на деца-
та и тийнейджърите. Досега в Латвия не е обръщано 
никакво внимание на най-големите рискови групи със 
затруднения в четенето – като момчета/деца от семей-
ства в неравностойно положение. Иновации са необ-
ходими точно в тези сегменти, но всеки от тях изисква 
различни методи и допълнително финансиране, както 
и подкрепа от общността.

За да поддържаме постигнатите резултати при 
насърчаване на четенето, позитивното влияние върху 
издателската индустрия, както и взаимодействието 
между библиотеките благодарение на „Детско жури“, 
продължаваме целенасочено нашата работа – за да 
сме сигурни, че има умни и заинтересовани читатели 
на книги на латвийски език.

Родителско жури – допълнителна 
подкрепа за четенето

За да опиша системата на мониторинг на насър-
чаването на четенето в Латвия, ще използвам едно от 
последните нововъведения през тази година, когато 
заедно с „Детско и младежко жури“ тръгна и „Роди-
телско жури“. Четенето е невъзможно без подкрепа 
от семейството. Вече израсна поколение от млади ро-

дители, които са участвали като деца в първите дей-
ности на програмата. Родителите ще могат по-добре 
да разбират детските мисли и мечти, ако четат заедно 
с децата. „Ако мама/татко чете, тогава и аз ще чета“ – 
това би могло да бъде прекрасен пример за децата и 
да насърчи диалога между поколенията. Книгите за 
родители бяха избрани според няколко принципа:

1. Художествена литература, която третира отно-
шението към децата

2. Книги с педагогически послания, внушаващи 
зачитане на детската душевност и даващи съвети как 
да се справяме с проблемите на порастването

3. Книги относно феномена на четенето като 
средство за личностно израстване – преводни и на 
латвийски.

За родителите подбрахме четири книги, като ос-
тавихме те сами да изберат книга от детската колекция 
като пета. Те също попълват въпросник за най-добрата 
и интересна книга за тях. В тазгодишната родителска 
колекция попадат следните четири книги:

„Кафка и пътуващата кукла“ – книга от извест-
ния каталонски автор за деца и юноши Жорди Сиера и 
Фабра. Той бе номиниран за наградата „Х. К. Андер-
сен“ през 2006 и 2010 година, а книгата е номинира-
на за най-добра книга на 2007 г. Авторът е известен с 
креативното си разказване на истории. Стилът му, на-
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то, майка му и по-малкият му брат са депортирани в 
Сибир. Бащата на Лина е изпратен в затвор, където е 
убит. Всичко е загубено, но момичето се бори за оце-
ляване. Тази история за съдбата на балтийските наро-
ди е издадена в 27 държави и преведена на 24 езика. 
Латвийците имат късмета романът да е преведен от 
английски от талантливата професионална преводач-
ка Силвия Брис.

През ноември 2012 г. имахме 133 попълнени 
въпросници от „Родителското жури“, но може да се 
усети общото настроение и оценка: „Искам новото 
предложение – „Родителско жури“ – да продължи“; 
„Родителското жури е чудесно допълнение на програ-
мата „Детско и младежко жури“, защото дава възмож-
ност на цялото семейство да се включи в четенето, 
оценяването на книги и състезанието кой ще свърши 
книгите си по-бързо“; „подканва към размисъл и се-
беизразяване“; „Тази програма е прекрасна! Кани те 
да четеш повече, да отвориш интересни книги, за ко-
ито не си помислял“. Получихме много добри пред-
ложения, които ще можем да използваме за усъвър-
шенстване на програмата.

Заключение
Програмата „Детско и младежко жури“, която на-

бира средства за дейностите по насърчаване на чете-
нето в библиотеките от държавата, общините и частни 
дарения, е чудесен пример за публично-частно парт-
ньорство в Латвия. Това е уникално дело на библио-
течната мрежа, което не може да се постигне от едно 
училище или обществена библиотека.

Благодарение на благотворителния проект „Сър-
цето иска детето да чете“ програмата оцеля и през 
най-трудните финансово периоди. Съветите и подкре-
пата на обществото ни дадоха кураж да продължим 
борбата за правото на децата да четат добри, съвре-
менни и интересни книги във всеки град и област на 
Латвия и в чужбина. 

Закупените за „Детско и младежко жури“ книги с 
държавни средства са начин за подобряване качество-
то на библиотечните колекции. Снабдяването на биб-
лиотеките с най-добрите и вълнуващи книги формира 
ядрото на колекциите им и има положително влияние 
върху ежедневната работа в бъдеще. С увеличаване-
то на броя на участващите библиотеки се увеличава и 
броят на техните ползватели. Никой не обича да чака 
дълго време, затова броят на наличните екземпляри 
трябва да се увеличи. Проблемите пред библиотеки-
те в днешно време са много сериозни – цената на ин-
тернет; ниски заплати на библиотекарите; ползватели, 
съсипани от финансови и социални проблеми. Ако 
„битката“ за купуване на нови книги отнема цялото 
време на библиотекарите, невъзможно е да очакваме 
вълнуващи местни програми за насърчаване на чете-

ситен с вълнуващи диалози и кратки ритмични фрази, 
е спечелил обичта на читатели от цял свят. „Кафка и 
пътуващата кукла“ е не само чудесен пример за дет-
ско-юношеска литература, но и вълнуваща история за 
възрастни. Латвийското „Родителско жури“ споделя в 
онлайн анкетите, че тази книга е най-необичайната и 
ангажиращата – носи положителни емоции на чита-
телите и езикът е богат на афоризми. „Родителското 
жури“ поставя на второ място „Училищна тъга“ – кни-
га на френския писател Даниел Пенак, която разказва 
за трудностите на порастващите младежи, за търсене-
то на самоличност, за добрите учители и превръщане-
то в личност. Книгата „дава надежда за преодоляване 
на трудностите в училище“ пише учителка, участник 
в „Родителското жури“. Тя оценява положително и ос-
таналите книги от колекцията: „Тези книги те карат да 
мислиш по теми, важни за родители, деца и учители, 
и ти помагат да разбереш ситуации, които могат да се 
случат в семейството и училище“. Друга майка каз-
ва: „Двоумях се коя книга да сложа на първо и коя на 
второ място. Но реших да избера „Училищна тъга“, 
защото тази книга докосва повече хора от „Странна 
случка с куче през нощта“. Това е добра книга, пома-
гаща за преодоляване на отношението на читателите 
към „трудните“ ученици. Тя разширява хоризонтите“.

Трета по оценката на родителите е „Странна 
случка с куче през нощта“ на Марк Хадън, която е 
много популярна във Великобритания и в други стра-
ни. Книгата е преведена на повече от 30 езика. В нея 
се разказва за момче със синдром на Аспергер, за до-
верието и предателството, за живота от друга перспек-
тива. Много вълнуваща история за един различен жи-
вот, който съвсем не е толкова различен. Както казва 
един дядо: „Това е разказ за много семейства, които 
имат деца със специални нужди, както ги наричаме 
днес. Те имат дарби според способностите си. Това е 
разказ за чувствителността, за отношението към жи-
вите същества“.

На четвърто място е норвежкият автор Ерленд 
Лу и неговата книга „Доплер“ – съвременна утопия, 
пълна с абсурди и иронични ситуации. Романът е за 
ролята на мъжа и бащата в съвременното общество 
и е изпълнен със специфично чувство за хумор. „Аб-
сурдните ситуации са примесени със сериозни теми, 
подтикващи към размисъл за значението на самотата в 
живота ни. Хареса ми предложената интерпретация“, 
пише един от експертите на „Родителското жури“. 

Родителите можеха да изберат петата книга от 
колекцията за деца и младежи. Мнозина избраха да 
прочетат „Между нюансите на сивото“ – книга от 
Рута Шепетис, американска писателка с литовски ко-
рени. Лина е на петнадесет, планира да кандидатства 
в художествено училище и да започне да излиза на 
срещи – всичко, което трябва да се случи в безгриж-
ните тийнейджърски години. Но вместо това момиче-
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нето. Децата се нуждаят от много повече, отколкото 
можем да осигурим дори работейки всички заедно! 

Когато създаваме колекция по програмата, се 
съобразяваме с възрастта и възможностите за разви-
тие на читателите. Децата и младежите се включват в 
използването на библиотечни услуги, оценяването на 
най-новите книги и активните дискусии.

Тази програма осигурява не само повече потреби-
тели на библиотеките, но и повишава компетентността 
на четене. Развиването на социалната и интелектуална 
компетентност на хората със средни доходи, каквито 
са основните участници в програмата, показва какъв 
потенциал за интеграция има, който започнахме ак-
тивно да преследваме през последните години.

Децентрализация на културните възможности и 
изграждане на позитивно отношение към библиотеки-
те и четенето – това е друг резултат от националната 
програма за насърчаване на четенето. Тя е интересна 
инициатива на библиотеките, която увеличава използ-
ването на други услуги.

Инициирана е Детска и младежка награда за 
литература. Книгите се оценяват от тези, за които за 
написани. Няма по-голямо признание от това – шоко-
ладова книга със заглавие „Добра книга“ се връчва от 
„Детско и младежко жури“ по време на Празника на 
Голямото четене. 

ключови думи: детско четене, библиотечни програми  
за насърчаване на четенето, Латвия
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Съвременното информационно общество поставя 
непрекъснато нови изисквания и очаквания пред специа-
листите, занимаващи се с организация на информацията 
и с развиването и предоставянето на услуги, които оси-
гуряват достъп да тази информация. Това поставя необ-
ходимостта библиотекарят непрекъснато да надгражда 
и усъвършенства своите професионални умения и ком-
петенции, да проявява „чувствителност“ към потребно-
стите както на отделния индивид, така и на общността, 
която обслужва. 

Част 1. Библиотечна програма 
„Мортенсън“ 2013

Центърът за международни библиотечни програ-
ми „Мортенсън“1, САЩ, вече 20 години следва своята 
мисия да засилва връзките между библиотеките и биб-
лиотечните специалисти от целия свят, като насърчава 
образованието, разбирателството и сътрудничеството. 
Повече от 90 библиотекари от различни страни са пре-
минали обучение и са взели участие в различните про-
грами, които Центърът предлага. Създадена е истинска 
мрежа от специалисти, която е в състояние да подпома-
га и да работи за разбирателство, взаимопомощ и толе-
рантност между хората, като споделя и развива различни 
библиотечни услуги.

Центърът предлага раззнообразни програми за 
библиотечни специалисти от различни страни. Парт-

1 Mortenson Center for International Library Programs 
[online] Available from: http://www.library.illinois.edu/mortenson/
index.html

ньорството с чуждестранни библиотечни организации 
спомага изграждането и развиването на центрове за про-
дължаващо образование по целия свят. Сътрудничество-
то в международен контекст е от основно значение и при 
идентифицирането на професионалните нужди на биб-
лиотечните специалисти от различните части на света. 
Това позволява да се създадат подходящи програми и да 
се постига устойчивост на резултатите. Центърът „Мор-
тенсън“ провежда обучения на библиотекари, като цели 
изграждането, поддържането и заздравяването на между-
народните връзки между специалистите. Програмата за 
обучение включва демонстрация на иновативни услуги 
и добри практики чрез посещение на място на различни 
видове библиотеки, професионални библиотечни орга-
низации, професионални форуми. Лекторите са водещи 
библиотечни специалисти, практици, сътрудници, които 
представят тенденциите и предизвикателствата в сфера-
та на библиотечната дейност. Също така Центърът еже-
годното организира открита лекция, с която представя в 
международен контекст дейността на водещи практици 
и изследователи. Темите са разнообразни и варират от 
социалните аспекти на дигиталните библиотеки до под-
крепа на гражданското общество и са достъпни на уебс-
траницата на инициативата. 

Проектната дейност на Центъра „Мортенсън“ е 
подчинена на основната мисия за изграждане и под-
държане на дълготрайно библиотечно сътрудничество в 
международен контекст. Негови целеви региони са били 
Латвия, Румъния, Китай, Нигерия, Япония, Русия, Хаи-
ти, Кения, Грузия, РепубликаЮжна Африка и др. 

Центърът за международни библиотечни програ-
ми „Мортенсън“ е изграден и функционира като част от 
Университетската библиотека на Университета на Или-
нойс в Урбана-Шампейн, САЩ. Дейността му стартира 
през 1986 г. и се подпомага активно от специалистите в 
университетската библиотека, които са лектори или до-
макини за участниците в обучителните програми. По-
настоящем директор на Центъра е Барбара Форд, която 
е била президент на Американската библиотечна асоци-
ация и председател на различни комисии, член на упра-
вителния съвет на ИФЛА. Била е директор на различни 
библиотеки в САЩ, автор е на множество публикации. 
Асоцииран/Изпълнителен директор на програмата е 
Сюзът Шнуер, която работи активно в нея от 1992 г. и е 
създател и участник в проектите и обучителните програ-
ми на Центъра. Професионалната ѝ кариера е свързана с 
Американската библиотечна асоциация и ИФЛА.

Международна библиотечна програма 
Мортенсън, 2013
(Mortenson Center for International Library Programs 2013 
Summer Associates, May 30-June 25, 2013)

Милена Миланова / milanova.milena@googlemail 
СУ „Св. Климент Охридски“ 
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В периода 30 май – 25 юни 2013 г. имах възмож-
ността да участвам в Международната програма за обу-
чение на библиотечни специалисти в Центъра „Мор-
тенсън“. Участието ми бе подкрепено от Българската 
библиотечно-информационна асоциация, като резултат 
от проведен конкурс. Искам да изкажа изключителната 
си благодарност за възможността, която ББИА предос-
тави както на мен, така и на други колеги, взели участие 
в програмата през последните години.

Темата на тазгодишната обучителна програма бе 
Инструменти за библиотекарите на ХХI век (Tools for 
the 21st Century Librarian). Основните ѝ цели са: да спо-
могне за по-доброто познаване на библиотеките в САЩ; 
да развие умения и техники в управлението, лидерството 
и комуникацията; да подпомогне по-доброто разбиране 
на механизмите за набиране на средства, маркетинг и 
застъпничество; да създаде професионална мрежа; да 
даде допълнителни знания за поддържането на дигитал-
ни и печатни колекции; да запознава и обучава с нови 
библиотечни технологии. Групата, която взе участие в 
програмата през 2013 г., се състоеше от 11 библиотечни 
специалисти, представители на различни библиотеки от 
Бразилия, България, Кения, Киргизстан, Колумбия, Па-
кистан, Южна Корея, Япония, което даде възможност за 
обмен на идеи, споделяне на впечатления и активни дис-
кусии по време на обучението. Изградиха се добри про-
фесионални отношения с колегите, които продължават и 
сред приключването на програмата за 2013 г. 

В продължение на четири седмици имахме възмож-
ност да посетим множество библиотеки, институции, 
професионални организации и на място да се запознаем 
с услугите и дейностите, които те извършват. Наши лек-
тори бяха водещи библиотечни специалисти, изследова-
тели, практици, лидери. Засегнаха се широк кръг про-
блеми. Представени бяха обществените и академичните 
библиотеки в САЩ, като бе акцентирано и върху разви-
тието и дейността на специални библиотеки. Дискути-
рани бяха идеи, свързани с тенденциите в развитието на 
справочните служби, с ролята на библиотеките по време 
на криза, с развитието на нови услуги, които да са близо 
до потребителя, с обучението по информационна гра-
мотност. Засегнаха се въпроси, свързани със създаването 
на дигитално съдържание, създаването на видеопродук-
ции, използването на мобилните технологии в работата 
на библиотеките и развиването на нови услуги за потре-
бителите. Разискваха се въпросите на консервацията и 
реставрацията на библиотечните документи, тяхното 
правилно съхранение, изграждането на отдалечени хра-
нилища. Специално внимание бе отделено на изгражда-
нето на екип, който работи в добро сътрудничество, на 
проектния мениджмънт, на поведението на потребителя 
и подходите, които могат да помогнат привличането му в 
библиотеката. Демонстрирани бяха решенията в изграж-
дането на институционални репозиториуми, изгражда-
нето и поддържането на ефективни и единни инструмен-
ти за търсене и достъп до информационните масиви на 
библиотеката.
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Разгледаните теми бяха практически представени 
чрез работа в групи и провеждане на уъркшопи, демон-
страционни занимания, посещение на място, дискусии, 
участие в уебинари, срещи с представители на професи-
онални организации. По време на обучението посетихме 
централната и различните филиални библиотеки наУ-
ниверситетска библиотекав Илинойс (University Library 
at University of Illinois at Urbana-Champain, http://www.
library.illinois.edu/), университетската библиотека на 
Държавния университет на Охайо (Ohio State University 
Library, http://library.osu.edu/), информационния център 
на университета „Лайола“, Чикаго (Loyola University 
Information Commons, http://www.luc.edu/ic/), универси-
тетската библиотека на Източния университет в Или-
нойс (Eastern Illinois University Booth Library, http://
www.library.eiu.edu/welcome.html), библиотеката на дър-
жавния колеж „Паркланд“ в Шампейн (Parkland Colledge 
Library, http://www2.parkland.edu/library/), Държавната 
библиотека на Илинойс (Illinois State Library, http://www.
cyberdriveillinois.com/departments/library/home.html), об-
ществената библиотека в Уестървил, Охайо (Westerville 
Public Library, http://www.wpl.lib.oh.us/), обществената 
библиотека на Чикаго (Chicago Public Library, http://www.
chipublib.org/), обществената библиотека в Шампейн 
(Champaign Public Library, http://www.champaign.org/), 
обществената библиотека в Урбана (Urbana Free Library, 
http://urbanafreelibrary.org/), обществената библиоте-
ка в Артур, Илинойс (Arthur Public Library, http://www.
arthurlibrary.org/), специалната маркетингова библиоте-
ка Upshot,Чикаго (Upshot Integrated Marketing Library, 
http://upshot.net/). Програмата включваше и посещение 
и запознаване с дейността на OCLC (Online Computer 
Library Center, http://www.oclc.org/home.en.html), както и 
посещение в главната квартира на Американската биб-
лиотечна асоциация (ALA, http://www.ala.org/).

Създаването на професионална мрежа и постига-
нето на по-добро разпознаване на проблемите на про-
фесионалната общност е свързано и с изграждането на 
разбиране и приемане на различията у другия. В този 
смисъл организаторите бяха създали предпоставки за ра-
бота в екип и за преодоляване на наложени стереотипи 

и бариери от всякакво естество. Всеки един от участни-
ците в групата имаше свой „библиотечен приятел“, биб-
лиотечен специалист или просто личност, ангажирана и 
вълнуваща се от проблемите на библиотеките. Нашите 
„библиотечни приятели“ реално се интересуваха от мо-
тивите ни да участваме в програмата, каква е оценката 
ни за тази инициатива, от проблемите в страните ни, от 
начина на организация и работа на различните библио-
течни системи и от всякакви любопитни факти, свързани 
с езика, историята, традициите. Радушно бяхме приети 
от различни благотворителни организации, участвахме 
в множество културни и обществени събития и иници-
ативи. Активното ни участие в обществени инициати-
ви, както и срещите с личности, които вземат присърце 
проблемите на библиотеките, демонстрираха реалната 
ангажираност на обществото в библиотечните дейности 
и положителните резултати от добра застъпническа по-
литика по отношение на изграждането на положителен 
имидж на професията.

Светът на библиотеките е магичен свят, свят, изпъл-
нен със знание, свят, способен да организира и открива 
информация, свят, отворен и достъпен за всеки. Програ-
мата „Мортенсън“ успешно си поставя за цел и постига 
изграждането на международна професионална мрежа, 
която на практика постига преодоляването на бариери 
и гарантирането на достъп до информация на всеки чо-
век.

(следва)

ключови думи: библиотечно сътрудничество, продължа-
ващо обучение, Център за международни библиотечни 

програми „Мортенсън“
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Сдружение „ИКТ Развитие България“ е малка 
неправителствена организация, създадена от про-
фесионалисти и с основен приоритет – управле-
нието и изпълнението на проекти по програми на 
Европейската комисия (ЕК), образованието, инова-
циите и научните изследвания в областта на инфор-
мационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 
България. 

Мисията на „ИКТР България“ е да допринесе 
за разпространението и интеграцията на нови ин-
формационни и комуникационни технологии в об-
ществото чрез създаване на разбиране, улесняване 
на достъпа и развитие на уменията и компетенции-
те на гражданите в съответствие с изискванията на 
действащия икономически модел.

В последните няколко години, като част от го-
лям международен консорциум, екипът на Сдруже-
нието е съсредоточил усилия в създаването на един 
нов модел на заетост, а именно професията е-съ-
трудник.

След подписването от 34 страни през 2006 г. 
на Декларацията от Рига все повече нараства вни-
манието към изграждането на политики за елек-
тронно включване, използвайкиинформационните 
и комуникационните технологии (ИКТ) като сред-
ство за развитието на личността, активното граж-
данство, социалното включване и пригодността за 
заетост. Обществените интернет центрове играят 
ключова роля в местните общества, особено в гра-
довете и малките села, където те са се превърнали 
в референтна точка не само за нови технологии и 
обучение, но и за развитието на социалните връз-
ки, създаване на чувство за общност, приобщаване 
къмкултурния живот.

Въз основа на анализ на международните 
партньори е поставена основна цел да се разрабо-
тят иновативни решения за обучения, насочени към 
подпомагане на европейските страни за справяне с 
общите предизвикателства на електронното включ-
ване. Партньорите по проекта ще разработват и 
тестват програма за обучение и сертифициране на 
електронното включване, като се фокусират върху 
развитието на ключовите умения на потребителите, 
изложени на риск, и тяхното приобщаване в обще-
ството. Тазипрограма ще бъде комплекс от инова-
тивни средства за обучение с WEB2.0 методология, 

чрез която ще преподават хора от центровете за 
ИКТ достъп като читалища, библиотеки, обществе-
ни, културно-информационни и други центрове.

Проектите EUROPEAN VET SOLUTION 
FOR eINCLUSION FACILITATORS – VET4e-l и 
E-SCOUTS – Intergenerational Learning Circle for 
Community Service, станали възможни благодаре-
ние на програмата Lifelong Learningна ЕК, в която 
участник беше и „ИКТР България“, в рамките на 
четири години създадоха ясен модел на бъдещият 
е-сътрудник, който може спокойно да се справи с 
предизвикателствата на електронното приобщава-
не, работейки в обществен център.

Като пълноправен член на „Телецентрове Ев-
ропа“ (Telecentre Europe AISBL),неправителствена 
организация, представляваща 37 мрежи от центро-
ве в 27 европейски страни, Сдружение „ИКТ Раз-
витие България“ три поредни години е национален 
координатор на кампанията „Седмица на интернет“ 
(GET ONLINE WEEK). Инициативата обхваща око-
ло 10 000 европейски ИКТ центрове за обучение 
(известни още като телецентрове), обществени 
центрове като библиотеки, читалища, неправител-
ствени организации, училища и общински органи-
зации, разположени както в градски, така и в селски 
райони. Националните партньори от почти 30 стра-
ни в Европа обединяват усилия ипопуляризират из-
ползването на иновативни инструменти за трудова 
заетост, за да бъдат насочени повече европейски 
граждани към компютърните квалификации. През 
тези седем дни всички граждани на Европа имат 
възможност да се запознаят с бизнесориентирани 
квалификации и поучават информация относно 
различни схеми за сертифициране, които могат да 
удостоверят техните придобити компютърни уме-
ния в неформални образователни институции.

Тази кампания предоставя уникална възмож-
ност и за българските граждани да бъдат съпричаст-
ни на целите, заложени в „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа“ (Digital Agenda 
for Europe) на ЕК, както и да предоставят своят глас 
в подкрепа на интернет и социалните услуги, бази-
рани в световната мрежа!

ключови думи:  
Сдружение ИКТ Развитие България

Сдружение  
„ИКТ Развитие България“

Ангел Панов / angel.panov@ictdbg.eu 
ИКТ Развитие България
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Книгата на Марина Павловна Захаренко „Мо-
лодые кадры современной библиотеки: организаци-
онно-управленческий подход“ („Младите кадри в съ-
временната библиотека: организационно-управленски 
подход“) е забележително изследване в областта на 
библиотечния мениджмънт. Неслучайно един от най-
големите руски библиотековеди на нашата съвремен-
ност Ю. Н. Столяров е озаглавил своето предисловие 
към книгата „Исследование глубинных основ мотива-
ции молодëжи к библиотечной работе“ (Изследване 
на дълбоките основи на мотивацията на младите към 
библиотечната работа“).

Както се разбира, настоящата монография се по-
явява съвсем навреме, за да разсее един наложил се 
мит за почти масовото отсъствие на млади специали-
сти в руските библиотеки. Според репрезентативните 
резултати от изследването на М. П. Захаренко, както 
и от официалните статистически данни в Русия, става 
ясно че 1/4 от работещите в руските библиотеки са 
младежи (до 35 години). Този резултат е оптимален, 
особено ако се отчете стремителното застаряване на 
населението в страната (с. 6).

В своето предисловие Ю. Н. Столяров подчерта-
ва, че в изследването си М. П. Захаренко развенчава 
и един друг стереотип, а именно, че за младите спе-
циалисти като цяло водеща роля играе материалната 
заинтересованост. В действителност голямо значение 
има и съществуването на реална възможност за само-
реализация (с. 6–7).

Самата Марина Павловна Захаренко принадлежи 
към изучаваната в монографията възрастова група. В 
същото време тя е и утвърден професионалист, който 
има своите както професионални, така също и научни 
успехи. От няколко години е заместник-директор по 
научната и методическа работа на Руската държавна 
библиотека за младежта. Много специалисти опреде-
лят тази библиотека като иновационно ориентирана. 
В първите години на ХХI век М. П. Захаренко е един 
от основателите и инициативен лидер на младежкото 
библиотечно движение в Сибир. Тя е и дългогодишен 
заместник председател на секцията „Молодые в биб-
лиотечном деле“ („Младите в библиотечното дело“) 
към Руската библиотечна асоциация (РБА). През 
2012 г. защитава докторска дисертация на тема „Фор-

миране на професионална мотивация на младите биб-
лиотечни специалисти: фактори и  условия“2.

Разглежданата монография е логически систе-
матизиран научен труд с научна и практическа значи-
мост. Състои се от увод, две глави, библиография и 
18 приложения. Прави впечатление почти идеалният 
баланс между отделните части и ясният и точен стил 
на изложение.

Първата глава е със заглавие „Научно-практи-
ческие подходы к профессионалной мотивации мо-
лодых библиотечных специалистов“ („Научно-прак-
тически подходи към професионалната мотивация на 
младите библиотечни специалисти“). В нея авторката 
сбито, но на високо научно ниво е разгледала еволю-
цията на възгледите за мотивация при управлението 
на персонала, разграничила е понятията „мотивация“ 
и „стимулиране“, анализирала е мотивацията в сфера-
та на професионалната библиотечна дейност и съвсем 
закономерно е акцентирала върху младите специали-
сти като особена социална група от трудовите ресур-
си на библиотеката. В синтезиран вид е представила 
формирането на научните основи за управление на 
персонала и развитието на различните управленски 
школи с техните представители, логично е достигна-
ла до общите теории за мотивацията и развитието на 
възгледите за мотивация на труда в библиотечната 
сфера. Оказва се, че в руската (съветската) професи-
онална литература до началото на 90-те години на ХХ 
век въпросите, свързани с мотивацията на библиоте-
карите, не са разглеждани непосредствено (с. 20). В 
същото време като важен елемент от системата за про-
фесионална мотивация през този период може да бъде 
посочено внедряването на основите на научната орга-
низация на труда, благодарение на което се обръща го-
лямо внимание на повишаването на квалификацията 
на библиотечните специалисти, ергономичността на 
трудовата дейност, професионалната култура и сис-
темния подход при организацията на труда на библио-
течния персонал (с. 68).

1 Захаренко, М. П. Молодые кадры современной библи-
отеки: организационно – управленческий подход: науч.-практ. 
пособие / предисл. Ю. Н. Столярова. Санкт-Петербург: Профе-
сия, 2013, с. 240.

2 Захаренко, М. П. Формирование профессионалной мо-
тивации молодых библиотечных специалистов: факторы и ус-
ловия: дис. .. канд.пед.наук / Моск. гос. ун-т культуры и ис-
кусств. Москва, 2012, с. 287.

Книга за младите кадри  
в съвременните руски библиотеки1

Юлия Савова / juliya.savova@gmail.com 
УниБИТ
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През 90-те години на ХХ век и в началото на ХХI 
век мотивацията на труда в библиотечната сфера е 
разгледана от редица автори в множество професио-
нални източници, които са анализирани и посочени 
в монографията. Съпоставяйки основните съществу-
ващи трактовки на понятието „мотивация“, авторка-
та на монографията предлага следното работно оп-
ределение на термина: „мотивацията е съвкупност 
от вътрешни нагласи и външни въздействия, които 
подтикват човека към дейност, създават ѝ форми и ѝ 
придават насоченост към достигане на определени 
цели“ (с. 37). Мотивацията може да се разбира като 
избор на алтернативи на поведение. Между понятията 
„стимулиране“ и „мотивация“ съществува принципно 
различие. Авторката ги разграничава по следния на-
чин – стимулите са външни за човека сили, които го 
насърчават или принуждават към определена актив-
ност, докато мотивите са вътрешни сили, преобразу-
вани в съзнанието на човека стимули, които са се пре-
върнали в негови собствени убеждения и нагласи за 
поведението му (с. 39).

Като разглежда специфичните мотиви в профе-
сионалната дейност на библиотечните специалисти, 
М. П. Захаренко обобщава основните изследвания 
в Русия в края на ХХ век и в началото на ХХI век, 
които засягат този проблем. Особеностите на профе-
сионалните ценности зависят от ролята и статуса на 
професията в живота на обществото и отделния чо-
век. Успехът в индивидуалната кариера е съизмерим с 
професионалния успех. Това е важно и за професио-
налната мотивация на библиотечните специалисти. 

Характеризирайки младите специалисти като 
особена социална група от трудовите ресурси на биб-
лиотеката, М. Н. Захаренко се опитва да дефинира 
понятието „младеж“ и юридическия статус на мла-
дия специалист. Както се разбира от направеното за-
дълбочено сравнително изследване, в много отрасли 
на Русия статусът на младия специалист изобщо не 
е определен, докато на регионално ниво ситуацията 
е пъстра. Понятието „млад специалист“ конкретно за 
библиотечната сфера не е формулирано. М. П. Заха-
ренко прави сравнение със ситуацията в САЩ, където 
се наблюдава по-зряла възраст за младите специали-
сти. Това е така, тъй като за професионалния библи-
отекар се изискват библиотечен стаж и магистърска 
степен по библиотечно-информационните науки. За 
повечето професионалисти в американските библио-
теки библиотечната специалност не е техният първи 
професионален избор. Около 40% от обучаващите се 
в магистърски програми в областта на библиотечно-
информационните науки са на възраст около 35 и по-
вече години. По такъв начин в САЩ възрастта на мла-
дите библиотечни специалисти е по-висока от тази на 
същите в Русия (с. 60).

Особен интерес за българските библиотекари и 
членове на ББИА представлява представената от ав-
торката програма „Молодые в библиотечном деле“ 
(с. 62–67). Важно за професионалните комуникации 
е наличието на списание със същото наименование, 
а именно „Молодые в библиотечном деле“, което се 
издава от 2003 г. Пълната електронна версия на списа-
нието може да бъде намерена на LIBRARY.RU (http://
www.library.ru/1/education/journal/. 

Ролята на Руската библиотечна асоциация (РБА) 
по отношение на формирането на младежка кадрова 
политика в библиотеките също е разгледана. Пора-
ди отсъствието във федералното законодателство на 
Русия на юридически статус на понятието „млад спе-
циалист“ голяма част от функциите в този смисъл са 
поети от обществени професионални организации. 
В библиотечната сфера на Русия такава авторитетна 
организация, активен субект на саморегулирането в 
библиотечната сфера, е РБА.

В края на първата глава авторката достига до раз-
лични изводи, сред които и такива за факторите, опре-
делящи мотивацията на младите библиотечни специ-
алисти. Тяхната мотивация се определя от различни 
трудови и специфични мотиви. Професионалната 
удовлетвореност на библиотечния специалист зависи 
преди всичко от съдържанието на неговия труд, а биб-
лиотеката се развива като институция благодарение 
на реализацията на творческия и делови потенциал на 
всеки отделен професионалист (с. 70). 
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Както беше посочено, в Русия юридическият 
статус на младите специалисти не е определен на фе-
дерално ниво. На практика отсъства обща трактовка 
на понятието „млад специалист“. На базата на общо-
то изследване на проблема и отчитайки спецификата 
на библиотечния отрасъл, а именно преобладаващия 
женски състав, ниското в сравнение с други отрасли 
заплащане, съществуващото текучество на техниче-
ския персонал, М. П. Захаренко извежда основните 
параметри за принадлежност към групата на младите 
библиотечни специалисти. Параметрите са следните: 
възраст до 35 години; диплома за завършено (в това 
число и не по специалността) учебно заведение (ви-
сше или средно) и професионална работа в библиоте-
ка (с. 70).

Както показва изследването на авторката, в на-
стоящия момент около 25% от персонала в руските 
библиотеки принадлежи към групата на младите спе-
циалисти, което напълно съответства на демографска-
та характеристика на населението в Русия. Основният 
проблем в момента е свързан не толкова с притока на 
млади кадри в библиотеките, а с тяхното оставане и 
трудова мотивация. Това е свързано с гарантиране на 
социално-икономическа подкрепа, със създаването на 
възможности за професионално развитие и стабилна 
самореализация, както и с хармонизирането на профе-
сионалната дейност (с. 70).

Втора глава е със заглавие „Формирование, под-
держка и развитие профессиональной мотивации мо-
лодых библиотечных специалистов: эмпирическое 
исследование“ („Формиране, подкрепа и развитие 
на професионалната мотивация на библиотечните 
специалисти: емпирично изследване“). Тази глава е 
с практическа насоченост и е изключително ценна и 
интересна както за изследователите, така и за библи-
отекарите практици. В нея е представено авторовото 
емпирично изследване „Молодëжный кадровой ре-
сурс публичных библиотек России“ („Младежкият 
кадрови ресурс в публичните руски библиотеки“); 
разгледани са факторите, които формират професио-
налната мотивация на младите специалисти.

Безспорно посоченото по-горе изследване би 
представлявало интерес за българските библиотека-
ри и професионалисти, заети с управленска дейност. 
Това изследване се провежда на два етапа в годините 
2009–2010, а през 2011 е извършена обработката на 
получените данни. Авторката дава следното опреде-
ление за професионална мотивация, а именно „осъз-
нат избор на професия и продължително изпълнение 
на служебните задължения“ (с. 71). Това комплексно 
емпирично социологическо изследване е извършено 
с организационната подкрепа на РБА и Руската дър-
жавна библиотека за младежта. Основната му цел е да 
диагностицира реалната кадрова ситуация и да опре-
дели структурата на професионалната мотивация на 

младите специалисти в руските публични библиоте-
ки. Методиката на изследването се базира на случаен 
(емпиричен стихиен) подбор на млади специалисти от 
руските публични библиотеки (първи етап: май – но-
ември 2009 г. – разработване на въпросник, разпрос-
транение, попълване, сбор и акумулиране на анкетите; 
декември 2009 – януари 2010 г. – първична техниче-
ска обработка на получените данни). В рамките на 
втория етап (май – декември 2010 г.) е осъществена 
стратифицирана емпирична извадка с цел комплексна 
оценка на кадровата ситуация в 11 избрани региона в 
Русия. От януари до декември 2011 г. е осъществена 
обработката на получения масив от анкети, корела-
цията на отговорите на респондентите и резултатите 
от І и ІІ етап от изследването, обобщаването на да-
нните, оформянето на таблици и графики, определяне 
на зависимостите, анализ на получените фактограф-
ски сведения (с. 72–73). Обект на социологическото 
изследване са библиотечните специалисти в руските 
публични библиотеки на възраст до 35 години включи-
телно. Публичните библиотеки са полифункционални 
по съдържанието на своята дейност и са достъпни за 
всички категории и групи читатели, което ги отличава 
от другите типове библиотеки. Спецификата на пуб-
личната библиотека намира отражение в характера 
на труда на библиотечния специалист и влияе върху 
структурата на неговата мотивация. Инструментари-
умът на изследването се състои от анкети, съставени 
от автора по различни методики и преминали през со-
циологическа експертиза, които включват открити и 
закрити въпроси (с. 74). Различните анкети са пред-
ставени в приложенията (с. 193–203).

Втора глава е снабдена с голям брой таблици и 
графики, които илюстрират изследването и доказват 
провереността на твърденията. В случая данните няма 
да бъдат преразказани, въпреки че биха били интерес-
ни за българските читатели, тъй като се наблюдават 
множество прилики с нашата действителност. Би 
било много полезно, ако повече български професио-
налисти се запознаят пряко с тази монография. Тя не 
е ценна за нас само поради факта, че ни запознава със 
ситуацията в Русия по важна и за България тема. Тя е 
важна и като илюстрация на подход към един основен 
библиотечен и библиотековедски проблем. 

В същото време тази монография е модел за на-
учно изследване с практическа стойност. Тя би била 
много полезна за тези български библиотекари, кои-
то желаят да се занимават с изследователска дейност, 
свързана с тяхната работа и имаща практическа стой-
ност. Може да се използва и от преподаватели по биб-
лиотечни дисциплини в учебната дейност. Превеж-
дането на книгата на български език би било много 
полезно за професионалната ни общност.
ключови думи: младибиблиотечни кадри, руски библиотеки
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Галя Стойчева е дългогодишен служител на 
Народна библиотека „Иван Вазов“– Пловдив. Ро-
дена е иизраства в гр. Кърджали. В Пловдив идва 
след щастлив брак. Завършва в УНИБИТ бакала-
върска степен по специалността „Библиография 
и библиотекознание“ и магистърска степен по 
програма „Сигурност на информацията и упра-
вление на знанията“. Работи в библиотеката от 
1994 г. в отдел „Обслужване“, отговаря за сектор 
„Обществени науки“ към Отдела.

Запалва се по „Зарафлъците“ от 21-годиш-
на възраст по препоръка на съпруга си. Според 
Галя Стойчева „зарафлъците“ е дантелата, укра-
сявала забрадките на нашите баби, а в днешното 
модерно общество се добавя към шалове, кър-
пички, покривки, бижута. 20 години от живота 
си Галя посвещава на изучаването, съхранението 
и възстановяването на шитата българска дантела 
„кене“. Само при споменаването на думата „дан-
тела“ лицето ѝ светва, пъстрите ѝ очи заискряват, 
а сръчните ѝ ръце започват да рисуват във въздуха 
красиви въображаеми форми.За да усвои техни-
ката на дантелата „кене“, тя изкарва през 1992г. 
курс при корифея в занаятаРадка Карагитлиева. 

Галя обикаля всички етнографски райони на 
страната,като се опитва да изучава, да изследва 
и събира части от оригинални образци, които да 
възстановява.Най-силно въздействие оказва Коп-
ривщица, където се е изработвала единствената 
по рода си шита дантела кене с вплетен конски 
косъм.

Галя Стойчева със своята сръчност и теоре-
тични познания ще разкаже историята и ще опи-
ше изкуството да се шие кенена фона на забър-
заното ежедневие. Ще докаже, че плетенето не е 
само хоби, то е удоволствие и почивка.

Шита дантела „кене“

С вродения си усет към красивото българка-
та изработва и шие една от най-красивите, най-
изящните, най-ефирните, най-прекрасните дан-
тели. 

Днес тази дантела е известна с наименовани-
ето „кене“, но в различните етнографски области 

на България е с различни имена като: китка, кук-
ла, бадеме(падеме), зарафлък.

В края на парче плат или във въздуха между 
пръстите, с помощта на малка игла и конец, въ-
зелче по възелче се сътворява (изшива) изящната 
дантела кене, като няма предварително нарису-
ван модел на хартия и предварително направена 
схема, а това означава спокойна ръка, точно око и 
хирургическа точност. 

Със силно развитото си чувство за красивото 
и естетически стремеж към съвършенство бъл-
гарката намира приложение на шитата дантела в 
облеклото си. С нея тя украсява огърлетата, ръ-
кавите и полите на ризите си, кърпите за глава, 
личното и спалното бельо и още пешкирите и об-
редните торби. 

Произходът на шитата дантела „кене“ се ко-
рени в дълбока древност, въпреки че въпросът е 

Библиотекар, етнограф,  
„плетачка на дантели“

Галя Стойчева / gala5@abv.bg 
НБ „Иван Вазов“– Пловдив
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спорен. Има автори, които приемат, че тя е въз-
никнала през VII век пр. н.е. във Вавилон и се 
разпространява в Индия, Китай, Гърция и Рим, 
други твърдят, че нейният произход се крие в 
Древен Египет, има и такива, които приемат, че 
родинатай е Персия. Шитата дантела е известна 
още и в древна Армения, като арменските изсле-
дователи приемат, че има връзка с ажур-фили-
гранната техника. 

Днес тази дантела все още се изработва в 
отделни региони на Турция, Гърция, Армения и 
България. По света е по-известна като турска или 
арменска дантела.

За съжаление появата на българското кене не 
е точно установена. Етнографите ни приемат, че 
нейното начало и развитие е през XVI век. 

Ако те са изследвали и описали обстойно 
българската народна шевица като орнаментика, 
символика и наименования, то не можем да ка-
жем същото иза шитата дантела кене, тя само е 
упомената и се приема като приложно народно 
изкуство. Орнаменталното разнообразие на кене-
то е необятно, в него присъстват цялата флора и 
фауна, много геометрични фигури, също така и 
човешки.Символиката и символните детайли те-
първа ще се издирват. 

Шитата дантела „кене“ се изработва с едини-
чен и двоен възел, ляв и десен възел, като посока-
та нашиене еот ляво надясно и от дясно наляво.
Тя има лицева и опакова страна. В България се 

използва предимно двойният възел и се шие от 
ляво надясно. Единичният възел е характерен за 
арменската, гръцката и турската дантела, като в 
Турция се шие от дясно наляво. Не можем да не 
отдадем почит и уважение към приноса на бъл-
гарката в развитието на техниката за изработка 
на тази дантела, а той е огромен, тя налага двой-
ния възел. 

При изработка с двоенвъзвел се получава 
по-стегната, по-стабилна дантела. Този възел 
позволява и по-богата орнаментика. Дантелата, 
изработена с единичен възел, е по-хлабава, по-
нестабилна и не позволява изработването на бога-
та детайлност. За изработката на дантелата могат 
да се използват копринени, памучни и вълнени 
конци, които българката сама произвежда,точи 
ибоядисва. В различните краища на България 
дантелите са най-разнообразни. В един край те 
са въздушно-ефирни и дълги, в друг са малки и 
стегнати, в трети преобладават мънистата, но за 
шедьовър се смятат копривщенските дантели, 
известни още и под името зарафлъци – ненадми-
нати до днес по виртуозно изпълнение. Зарафлъ-
ците са дантела, изработвана върху конски косъм 
(за основа и по-голяма част от орнаментиката) с 
шита дантела.

ключови дум:  
библиотекари, хоби, дантела
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