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I. Основни изводи  

 

 

 Свободното време се свързва преди всичко с комуникация и се случва на места, 

подходящи за общуване. Типичен пример за подобни места са кафенетата. За 

жените в тази група попадат и магазините.  

 

 Малките населени места предлагат крайно ограничени възможности за прекарване 

на свободното време на младите.  

 

 Информацията и знанието не се възприемат като ценност. До голяма степен вина за 

това носи образователната система. Не бива обаче да се подценява и фактът, че в 

обществото липсват „герои”, чийто успех е изграден върху знание.   

 

 Различните възрастови групи гледат на компютрите по различен начин. За младите 

те са преди всичко средство за комуникация  и забавления, за възрастните – 

техника, която разширява възможностите.  

 

 Компютърните умения следва да се разглеждат през призмата на крайната цел, за 

която са необходими.  

 Тъй като образователната система възпитава култура на възпроизвеждане и 

представяне на информацията, за учащите се е необходимо познаване на 

програми като Power Point и Word. Подобни знания се придобиват както в 

рамките на основното, така и на гимназиалното и висшето образование. 

 Използването на програми, генериращи „съдържание”, е по-скоро слабо.  

 

 Интернет се разбира като възможност за комуникация и удобен информационен 

източник.  

 Не можем да твърдим, че младите имат умения да търсят „полезна” 

информация в мрежата.  

 Младите хора поставят под въпрос качеството на информацията в интернет. 

За тях по-достоверно е съдържанието на книгите.   

 

 Младите възприемат библиотеките като част от миналото. 

 Интериорът на библиотеките може да се разглежда като потвърждение. 

 Информационното съдържание, което може да се намери в библиотеката е 

откриваемо и в мрежата. 

 

 Съществуващият етикет на поведение в библиотеките пречи те да бъдат превърнати 

в места, на които се прекарва свободното време. 
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 За наличието на компютри в библиотеките не се знае. Причината за това може да се 

търси и в имиджа на библиотеките, който не предполага наличието на подобна 

техника.  

 

 В зависимост от населеното място на оборудването с компютри в библиотеките се 

гледа по различен начин. 

 В селото, където възможностите са крайно ограничени, компютрите не само 

се използват, но и за тях има опашка. 

 В градовете, където компютрите в домакинството не са рядкост и където 

съществуват множество възможности за комуникация с връстници, техниката 

не впечатлява.  

 

 В бъдеще дигиталните информационни източници ще изместят книгите.  

 

 Библиотеката на бъдещето е място, на което се предлага Infotainment, Edutainment, 

Infomedia.  
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II. Методически бележки 

 

2.1. Обща информация за проекта 

 

Базовото проучване по програма „Глоб@лни библиотеки - България” е съставено от 

няколко елемента, изпълнявани паралелно: 

 проучване сред целевите библиотеки 

 национално представително проучване сред лица на възраст между 7 и 18 

години и над 18 години; 

 фокус – групи. 

 

Основната задача на тази изследователска програма е да набере обективна 

информация за: 

 текущото състояние, дейности и потребители на целевите библиотеки; 

 необходимостта от информация и обучение на пълнолетните граждани (над 

18 г.); използването на компютри, интернет и библиотечни услуги от 

пълнолетните граждани (над 18 г.); 

 свободно време и образователни нужди на младежите (7-18 г.); използване 

на компютри, интернет и библиотечни услуги от младежите (7-18 г.). 

 

Предмет на настоящия анализ са резултатите от проведеното качествено изследване 

по метода на фокус-групите. 

 

Методологията за провеждане на изследването е описана подробно по-долу.  

 

2.2. Цел на качественото проучване 

 

Основната цел на този етап от изследователската програма е да намери съдържателно 

обяснение на някои основни резултати, получени чрез количествени методи.  

 

В рамките на проведените с Възложителя разговори беше установено, че някои от 

количествените данни до голяма степен могат да се тълкуват като „социално желани 

отговори”. Това е естествен и очакван резултат с оглед темата на проучването и 

естественото желание на респондентите да бъдат възприемани като личности с 

адекватно социално поведение. В този смисъл, качественото проучване имаше за цел 

да релативира някои от резултатите от количественото проучване, като предложи 

алтернативна гледна точка, позволяваща по-различна и задълбочена интерпретация.  
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2.3. Описание на организацията на качественото изследване  

 

Проучването е осъществено в периода 15.01-22.01.2011 г. в четири населени места - 

градовете София, Благоевград и Враца и село Дългоделци, община Якимово. Бяха 

проведени общо 5 дискусии, във всяка от които взеха участие представители на 

различни целеви групи: 

 Във Враца бяха проведени две дискусии. Първата от тях беше с хора на 

възраст над 50 години, а втората – с ученици. 

 В Благоевград беше проведена една дискусия със студенти. 

 В село Дългоделци в дискусията участваха деца и младежи на възраст 

между 11 и 18 години. 

 В София групата беше с деца на възраст между 7 и 11 години.  

 

Подборът на населените места беше извършен със съдействие на Възложителя, като 

основните критерии бяха не само големината на населеното място и неговата 

специфика, но и състоянието на библиотеката.  

 

Подборът на участниците беше съгласуван с Възложителя, като участниците бяха 

представители на целевите групи, обхванати и в количественото изследване. 

Подборът беше осъществен на случаен принцип по предварително зададени критерии 

за възраст. 

 

За набиране на информацията бяха използвани два метода: групови дискусии в 

Благоевград, Враца и Дългоделци и creative session в София. 

 

2.4.  Описание на методиката  

 

В рамките на работата ни бяха използвани два метода на работа с групи. Така 

наречените фокус групи имат за цел да постигнат консенсус между участниците в 

дискусията, т.е. при тях основната задача е различните гледни точки да бъдат сведени 

до няколко тези, радващи се на консенсус.  

 

Този метод на работа беше използван в рамките на дискусиите във Враца, Благоевград 

и Дългоделци. За целта беше изготвена модераторна схема, включваща следните 

основни теми: 

 

Свободно време 

 Дефиниция за свободно време 

 Функция – компенсаторна, допълваща и т.н. 

 “Външни белези”  на свободното време (дрехи, места, поведение и т.н.) 

 Места на прекарване на свободното време 
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 Типология на местата (обществени/частни, открити/закрити) 

 Прилики и разлики между различните места 

 Възможности, предлагани от различните места 

 Идеалното място 

 Начини на прекарване на свободното време 

 Типология на начините  

 Връзката между интереси и начини на прекарване на свободното време 

 Социален аспект на свободното време (с кого се прекарва и какво 

диктува избора на хора) 

 Целеви групи (образи) и типичните начини на прекарване на свободното 

време 

 Връзка между места и начини 

 Липсващи места (за кои начини на прекарване на свободното време няма 

“място”?) 

 Изчезващи начини (какво сме правили в свободното си време в 

миналото, но вече не правим?) 

 Идеалната комбинация между място и начин 

Компютри 

 Защо съществуват компютри 

 Основна функция 

 Развитие на функциите във времето 

 Бъдеще на компютрите 

 Първа среща с компютъра (разказ) 

 За какво използват компютрите  

 Типология на ползването 

 Необходимост / социален натиск / мода 

 Начини на ползване 

 Честота 

 Места 

 Среда (индивидуално / с други хора в мрежа, на работно място / на 

обществено място / на работа) 

 Умения 

 Къде и как се придобиват 

 Какви умения са необходими 

 Потребности 

 Какво искат да умеят да правят с компютър (причини, фактори, 

диктуващи необходимостта) 

 Причини, поради които не могат да удовлетворят тези потребности 

(къде/ кои са бариерите) 

 Компютърът между професията и забавлението 
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 Възможности (обработка на снимки, създаване на филми, уеб-страници, 

музика и т.н.) 

 Необходими умения и бариери (кое подпомага / пречи на използването 

на компютрите по този начин) 

 Шансове и възможности (какво трябва да се промени, за да могат да 

ползват компютъра по този начин?) 

Библиотеки 

 Разбиране за информация 

 Информацията като знание 

 Информацията като забавление 

 Информацията като възможност за прекарване на свободното време 

 Типология на информацията 

 Източници на информация 

 Необходимост от информация (как възниква, от какво е продиктувана) 

 Източници, от които се търси информация (типология според 

достъпността, достоверността) 

 Цена на информацията – висока / ниска, от какво зависи, кой е готов да 

плаща за информация, разлика между платената и безплатна 

информация 

 Информационен център 

 Какво представлява 

 Какво ще представлява в бъдеще 

 Описание и основни характеристики (описание на едно несъществуващо 

място от бъдещето) 

 Как изглежда 

 Какво има в него 

 Каква информация може да се намери 

 На какви носители 

 Книги, списания 

 Необходими ли са и ако да - защо 

 Ползване – кой и за какво ги ползва 

 Минало – преди 20, 50, 100 години 

 Бъдеще – след 20, 50, 100 години  

 Тенденции в ползването: 

- Хората четат все по-малко. Защо? 

- Научната литература е много скъпа. Защо? 

- Има все повече художествена литература. Защо? 

- Научните списания са по-полезни от учебниците? 

- В миналото богатите хора имаха големи библиотеки. Защо? 

- В бъдеще богатите хора ще имат ли библиотеки? Защо? Какви? 

- В бъдеще книгите няма да са такива, каквито ги познаваме. Защо? 

Какви ще бъдат? 
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 Образ на библиотеката 

 Като място 

 Като човек (образ) 

 Като дейност 

 Като възможности 

 Бъдещето на библиотеките (позитивен / негативен / реалистичен сценарий) 

 Библиотеката като място за общуване 

 Библиотеката като фонотека, кино, културен център 

 Библиотеката като място за учене / училище / място за повишаване на 

квалификацията 

 Ролята на библиотекаря 

 Идеалната библиотека 

 Описание на мястото 

 Описание на възможностите (какво предлага, какво може да се прави в 

нея) 

 Описание на потребителите 

 Описание на библиотекаря 

  

При съгласуването на модераторната схема с Възложителя беше направено 

уточнението, че това са примерни теми и в рамките на самите дискусии някои от тях 

ще отпаднат, а също така има възможност да бъдат дискутирани въпроси, които не са 

заложени предварително, но биха допринесли за по-доброто разбиране на предмета 

на проучването.  

 

В София беше приложен друг метод на работа, а именно creative sessions. При този 

метод целта е участниците да представят собствени креативни решения по даден 

въпрос или тема. От изключителна стойност при този подход е както възможността за 

генериране на разнообразни идеи, така и проследяването на логиката на „решаване на 

проблема”. Този метод беше приложен в дискусия с деца на възраст между 7 и 11 

години, като в рамките на срещата те имаха възможност да използват различни 

материали, с които да онагледят идеите си.  

 

Този формат на дискусия е по-специфичен и резултатите от него следва да се 

разглеждат преди всичко през призмата на развитието на „продукта библиотека” и 

предоставяните от нея услуги.  
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III. Свободно време 

 

Дефиницията, която чухме за свободно време в рамките на това изследване гласи: 

 

„За мен свободно време е времето, което отделям за себе си и върша неща, които ми 

доставят удоволствие”. 

Гр. Враца, Възрастова група 50+  

 

„За какво ни е свободното време, какво представлява то? Кое време наричате свободно? 

Времето за нас. Времето, в което можем да се забавляваме”. 

Село Дългоделци, възрастова група 11-18 

 

Основните отличителни характеристики на свободното време са две: индивидът може 

сам да реши с какво ще се занимава и заниманията да му доставят удоволствие. 

Подобно разбиране логично води до извода, че съдържанието, с което запълваме това 

време е индивидуално и би следвало да зависи преди всичко от личностните 

предпочитания. В една или друга степен подобно заключение е вярно. В същото 

време, обаче, в никакъв случай не бива да се пренебрегват и възможностите, 

предоставяни от средата (социална и физическа), която „обитава” индивидът.  

 

По отношение на индивидуалните интереси, на първо място, впечатление прави 

еднообразието. Възрастните участници от Враца се възползват от близостта на Балкана 

и се разхождат сред природата, младежкия еквивалент на подобно занимание е 

спортът. Хобитата като че ли са заровени в миналото. В село Дългоделци, в което 

възможностите, както за забавление, така и за социални контакти с връстници, са 

силно ограничени, библиотеката се оказва единственото място за прекарване на 

времето в студените месеци. Младите хора от Благоевград, подобно на тези от Враца, 

прекарват времето си основно в срещи с приятели в заведения.      

 

Данните от изследването подсказват съществуването на модели за прекарване на 

свободното време, за които можем да предполагаме, че са типични за определени 

възрастови групи. Тъй като дискусиите бяха проведени сред представители на 

различни възрасти, а чутото само в една дискусия не позволява да формулираме 

хипотези, можем да си позволим да правим предположения само за групите на 

младите, т.е. ученици от горния курс на средното образование и студенти и на децата.  

 

С представители на „младите” група разговаряхме във Враца и Благоевград, т.е. в две 

населени места, доста различни по отношение на възможностите за прекарване на 

времето. И в двете дискусии установихме, че свободното време се свързва преди 

всичко със срещи с приятели и места като магазини и заведения. И в двата разговора 

чухме, че съответният град се нуждае от мол. И докато в Благоевград понятието „мол” 

означава всичко под един покрив, т.е. всички възможности за прекарване на времето, 
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предлагани от един градски център, но лишени от рисковете на метеорологичните 

условия, то във Враца молът се свързва преди всичко с разнообразие: 

 

„Някъде, където като влезеш, не ти е нужно да ходиш до един магазин за обувки, до друг 

за дрехи. 

(…) 

А всичко да ти е съсредоточено. Сваляш си якето, оставяш чантата в колата и влизаш 

вътре на топло. Дори навън да вали, да е студено. Според мен това е идеалното място. 

Да има и кино.” 

Гр. Благоевград, студенти 

 

„Има ли място, което ви липсва тук? 

McDonald’s. 

Кино. 

Тук всичко е доста ограничено и няма голям избор. 

Киното. 

(…) 

Само кино ли ви липсва? 

И заведенията са ограничени.  

Да има малко повече дискотеки, клубове. 

Мол. 

Магазини. 

Магазини. 

Вие имате толкова много магазини.  

Не стават. 

Като гледаш примерно четири години едни и същи магазини и кафенета, свикваш и не ти 

правят впечатление. Ние търсим нещо ново. 

Разнообразие? 

Да, разнообразие”. 

Гр. Враца, Възрастова група 14 – 19  

 

Начините на прекарване на свободното време на младите показват доминиращата роля 

на общуването и потреблението. Това, което определено липсва са дейности, 

свързани със създаване, като например хобита. В потвърждение на тази теза можем 

да посочим и начина, по който се ползва компютъра: за повечето участници това е 

преди всичко комуникационно средство. Създаването на съдържание се разбира като 

задължение.   

 

С деца разговаряхме в София и село Дългоделци. Можем да твърдим, че огромният 

контраст между възможностите, предлагани от двете населени места не оказва 

драматично влияние върху начините, по които децата прекарват свободното си време. 

И в столицата, и в селото те играят навън, когато времето го позволява, а когато не са 

пред компютъра или с приятели - по домовете. Голямата разлика е, че в София 

компютърът се разбира единствено като домашна вещ, докато в селото децата 
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предпочитат компютрите в библиотеката, защото там могат да се срещнат и с други 

деца.  

 

Обединяващото звено в тези наблюдения е общуването. Децата и младите хора 

свързват свободното време с комуникация. Вече казахме, че емоционалната окраска 

на свободното време е удоволствието и, в този смисъл, можем да предполагаме, че 

най-силният аргумент в полза на общуването е именно способността му да доставя 

удоволствие. 

 

Проведените дискусии показват и още нещо: в някои населени места възможностите 

да си доставиш удоволствие са силно ограничени. От една страна, причината може да 

се търси във финансовите възможности, тъй като повечето забавления са свързани с 

разходи, непосилни за семейните бюджети. Липсата на средства в семейния или 

индивидуалния бюджет по естествен начин води до липса на предлагане. От своя 

страна, липсващото предлагане не може да възпита търсене. Това е един омагьосан 

кръг, излизането от който е изключително трудно.  

 

„Т.е. свободното време е нещо, което гълта финансов ресурс? 

Страшно много. Ако искаме да си представим място, което ни липсва във Враца. Колкото 

до кафета, където можем да отидем с приятелки, с любими хора за два часа, имаме. 

Правим го, чудесно и ефикасно е. От екстрите нямаме, но голяма част от нас и нямат 

възможност. Ако ги имахме, може би щяхме да си ги доставяме. Можех да отскоча до 

София и да се върна, ако имах възможност.  

Всички ли сте съгласни с това мнение, че е въпрос на пари?  

Да”. 

Гр. Враца, Възрастова група 50+  

 

В този контекст е важно да отбележим и още нещо: една от възрастните участнички в 

изследването ни подсказа и друг аспект на проблема, отнасящ се до изчезването на 

ритуалите на свободното време:  

 

„Аз обичам масови събирания, когато хората са добри, засмени, щастливи и не мислят 

лоши неща. Усмихват се и си казват колко е хубав денят. Липсва ми това, че няма къде да 

си носим новите тоалети. Дори на театър се ходи облечен всекидневно. Няма място, за 

което да се облека, да се чувствам красива, освен на Нова година или нещо такова. Друго, 

което ми липсва, са театрите и концертите, които тук няма къде да си осигуриш. Дори 

когато ги има, си броиш стотинките и си казваш, че ще пропуснеш и този път. Вече сме се 

свили до най-необходимото, до най-материалното”. 

Гр. Враца, Възрастова група 50+  

 

Размиването на границите между „празниците и делниците”, между „баналното и 

специалното” безспорно е ново явление, с което тепърва трябва да свикваме. От една 

страна, на този феномен може да се гледа като на загуба, но вероятно тази гледна 
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точка може да бъде обяснена преди всичко с носталгията по миналото. В същото 

време, съществува и друг, оптимистичен поглед. Изчезването на границите между 

задължителното и доброволното отваря много възможности за индивидуално 

„режисиране” на действителността.  

 

Какво имаме предвид? Съществуването на „хоби1” е важно, защото в един момент 

удоволствието може да бъде превърнато в източник на доходи, в основно занимание, 

в кариера. Интересите, отвъд ежедневните задължителни занимания, представляват 

възможности, алтернативни „сценарии” за житейска реализация. В рамките на 

дискусиите срещнахме двама участника, които вървят по този път. Единият от тях е 

във Враца и е превърнал пчеларството от хоби в източник на доходи. С втория се 

запознахме в Благоевград и за него следването е по-скоро забавление. „Кариерата” 

му е шахмата.  

 

В контекста на настоящия проект този аспект е важен дотолкова, доколкото 

библиотеките могат да бъдат превърнати в места, даващи възможност за обмен на 

знания, опит, информация, вдъхновение между хора със сходни интереси. За целта са 

необходими както „успешни положителните примери”, така и среда, която не само 

прави възможен, но и насърчава подобен обмен.  

 

IV. Липсващи места 

 

Темата за това, какво липсва в градовете е интересна и полезна, само когато не е 

доминирана от финансовия аспект, съпровождащ „употребата” на тези възможности. 

Подобен подход откриваме в разговорите с младите хора във Враца и Благоевград. 

Изключително интересен е фактът, че и в двата града установихме липсата на – нека 

го наречем - „градски център”. Това, което младите хора не откриват е атрактивна 

градска среда, предлагаща разнообразни възможности (от спорт, през култура, до 

разнообразни и променящи се магазини и заведения) за прекарване на времето. 

 

„Дайте идеи за места. Къде бихте искали да се събирате? Изключваме кафенето. 

Имаме една сграда. Какво представлява тя, какво правим в нея, че да се събират хора? 

Може би спортни зали. Нещо по-достъпно и с по-хубави съоръжения.  

Тази сграда трябва да е много комплексна. Трябва да има абсолютно всичко. Зала за 

концерти, зала за опера, видеотека. 

Закусвалня. 

Кино, закусвалня, всичко да има. 

Описахме град. Във вашия град има театър, има и концертна зала. Тези две зали вече 

съществуват. Махаме ги от списъка. Спортна зала ви липсва, кино липсва, друго? 

Закусвални има много в града ви. 

                                            
1 Под „хоби” разбираме всякакви занимания, възникнали от индивидуален интерес и 
доставящи удоволствие.  
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Денонощен ресторант, където да отида и да се наям по всяко време. 

Освен 24-часов ресторант в сградата, какво друго ще има? 

Боулинг”.  

 Гр. Враца, Възрастова група 14 – 19  

 

„Вчера ходих в Солун. В Космос мола. Ние влязохме от някакъв страничен вход, а излязохме 

през централния. На излизане все едно се оказваш в някакъв град. Има най-различни видове 

заведения – рибни ресторанти, обикновени ресторанти, кафенета, дискотеки, басейни. 

Има и комплекс, два-три хотела. Това е огромна площ и въобще не знаех, че съществува. 

Такова нещо няма в София. Ето такова нещо тук няма и не знам кога ще има. 

Т.е. бутаме Благоевград и правим едно такова място? Увеселително място. 

Там можеш да си изкараш – един, два, три дни. 

Може и седмица да изкараш. 

Няма да бутаме града. 

Значи правим един паралелен град като този комплекс? 

Ние си харесваме града. Няма да го бутаме. 

Аз се сещам за това. Това ни липсва тук. 

Да”. 

Гр. Благоевград, студенти 

 

Ако приемем, че атрактивната градска среда представлява съвкупност от точки, 

предлагащи различни възможности2, връзката между които се осъществява чрез 

артерии3, то нито Благоевград, нито Враца попадат в групата на „особено атрактивните  

градове”. Поне младите хора смятат така. Аргументът, че това са по-скоро малки 

градове, които не могат да „поддържат” подобно разнообразие не само е 

неоснователен, но и изключително контрапродуктивен. Броят жители не би трябвало 

да влияе върху разнообразието на алтернативите, а само върху техния брой (т.е. 

малкият град би трябвало да има една или две галерии, докато в големия те следва да 

са повече). Липсата на разнообразие рано или късно води до миграция към места, 

предлагащи повече възможности – теза, която потвърдиха дори малките участници в 

изследването от село Дългоделци. 

 

В контекста на настоящия проект подобно наблюдение е важно основно от гледна 

точка на функциите, които следва да бъдат „поети” от една атрактивна библиотека. 

Безспорен факт е, че двата града се различават съществено: възможностите в 

Благоевград, сравнени с тези във Враца, са много повече. В този смисъл, и 

разбирането за това каква трябва да бъде и къде трябва да се намира една 

съвременна библиотека, за да привлича публика, е различно. Във Враца възможността 

да се гледат филми е достатъчно силен аргумент за събуждане на интерес. В 

                                            

2 Например, административен комплекс, спортна зала, артистично каре, пазар, квартал със 
заведения, парк. 

3 Улици и булеварди, концентриращи голям брой разнообразни търговски обекти 
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Благоевград тя трябва да бъде „приютена” от атрактивен търговски комплекс и да 

представлява още една алтернатива за прекарване на времето. 

 

Има и още една перспектива, през която сме длъжни да разгледаме чутото в тези два 

града, и това е факторът „дизайн”. За да може едно място да привлече младите, то 

трябва не само да предлага разнообразни възможности, но и да изглежда по 

определен начин:  

 

„Преди 10 години имаше мода да се ходи в компютърни зали. Направиха възможно и да се 

играят игри в мрежи, но след като хората започнаха да си купуват компютри, залите 

започнаха да западат. След това направиха интернет кафетата. Хем кафе, хем зала. За да 

може библиотеката да стане нещо по-интересно, трябва да се комбинира с друго. 

По света е така. Вие горе имате и кино. Ако в тази библиотека има филми, които 

могат да се прожектират, ще си имате мини кино. Все пак удоволствието да ходиш на 

кино е в това, че не си седиш сам у дома пред компютъра, а общуваш с други хора.  

То залите си ги има. Въпросът е да има малко обновление. Това ще допринесе за града. В 

Мездра има кино, което ни е близо. Но всеки предпочита да отиде в София, където киното 

е по-хубаво. Можеш да го изтеглиш от интернет и да го гледаш, но си е друго на кино. 

(…) 

Ако седите в залата с книгите и там имаше кафе, щяхте ли, докато пиете кафето си, 

да разглеждате някакви книги? 

Зависи от обстановката. 

Ако изглеждаше като тези двете от картинките – лъскавото зеленичко или това тук? 

Да. 

Да. 

Трябва да си се отпуснал, да се чувстваш добре. А не да се чувстваш като в училище или 

библиотека. 

Т.е. един от големите проблеми на това място е, че изглежда като от преди 100 

години? 

То си е. 

Значи тази библиотека би спечелила само ако си промени интериора? 

Да се обнови.  

С един ремонт ще е екстра”. 

Гр. Враца, Възрастова група 14 – 19  

 

Оборудването на библиотеките с техника, достъпът до бази данни безспорно са важни, 

но тези възможности, както ще стане ясно по-нататък в този текст, не могат да бъдат 

единствената и достатъчна промяна, водеща до „осъвременяването” или 

„съживяването” им. Аргументите, подкрепящи подобно твърдение са разнообразни и 

някои от тях ще коментираме подробно. На този етап е важно да отбележим, че за да 

можем да разглеждаме една библиотека като място, от което младите хора се 

нуждаят, е важно не само тя да предлага разнообразие, но и външният й вид да е в 

стила на местата, с които свързваме свободното си време. Един от участниците в 

креативната дискусия в София си представя библиотеката на бъдещето така: 
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Дори и на пръв поглед тази идея да изглежда екстравагантна, архитектурата познава 

подобни сгради4: 

 

         

 

 

Това, което излъчват подобни сгради, е fun, т.е. шега, намигване, забавление. Можем 

предположим, че именно такива градски места липсват на младите. Подобни сгради 

не само се превръщат в забележителности, привличащи хора и облагородяващи 

градската среда, но и носят послание, което, в контекста на дългосрочните цели на 

Проект „Глоб@лни библиотеки», считаме за особено важно. Защото пътят за 

улесняване достъпа до информация, знания, услугите за общността би могъл да бъде 

и забавен.  

 

 

 

                                            
4 Първата снимка е на сграда на архитекта Gaudi, другите две са различни погледи към 

сградата на художника Hunderwasser. 
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V. Информация 

 

5.1. Разбиране за информация 

 

Популярна теза е, че днешната икономика стъпва на знания и информация. Понятието 

„информация” обаче може да бъде запълнено с различни съдържания и смисъл.  

 

„Какво е информацията – знание, забавление? 

Знание. 

Ако знаеш как да го използваш това знание, може да се превърне и в забавление. 

(…) 

Може ли информацията да бъде начин за прекарване на свободното време? В смисъл 

трупането на информация? И каква информация бихте търсили, за да ви е забавно и да 

ви доставя удоволствие? 

Нещо, което ме интересува в момента. Например да видя как е завършил някой мач. 

Другите? Информацията може ли да бъде начин за забавление? 

Може, но е трудно да кажа какво точно. 

Може да бъде. Все пак си запълваш времето. 

Каква информация трябва да търсиш, за да си запълниш времето? 

По дадена тема, по даден въпрос. Сядаш и почваш да търсиш. Това ти загубва времето и 

през това време не се занимаваш с друго. 

Но като ти е интересно, защо да не бъде забавление. 

Ако трябва да напишеш тема за училище, трябва да я напишеш. Забавно ли ти е това? 

Ти няма да го направиш в свободното си време. Ще го направиш във времето за учене”. 

Гр. Враца, Възрастова група 14 – 19  

 

В горния цитат силно впечатление прави разбирането, че информацията „запълва” 

времето. Тази част от разговора показва, че събирането на и достъпа до информация 

и нейното използване са два различни процеса, връзката между които не е 

задължителна. В този смисъл, от значение са онези „актьори”, които развиват 

уменията за създаване на тази връзка и ги насърчават. Считаме, че именно на тях се 

пада ключовата роля за възпитаването на едно различно отношение към обмена на 

знания и опит. Също така, подобно отношение е изключително важно за всеки, който 

ще трябва да намери своята реализация в икономика, базирана на информация и 

знания. И не на последно място: убедени сме, че именно разбирането на младите за 

значението на информацията е важно, тъй като те стоят в началото на своята житейска 

реализация. Точно поради тези причини в тази част от анализа ще се спрем подробно 

на тяхната оценка за това доколко е важна и колко е ценна информацията.    
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5.2. Източници на информация 

 

„ (…) А преди 20 години хората повече ли са чели, отколкото сега? 

Доста повече. 

Тогава не е имало друг източник на информация. 

Т.е. интернет и компютрите замениха книгите като източник на информация? 

Да. 

Да. 

Вярно ли е според вас, че хората четат все по-малко? 

Да. 

Да. 

Да. 

Под четене не разбираме само книги, а четене изобщо. Имам предвид четене на 

вестници, списания и т.н. 

Смятам, че сега разполагаме с много повече информация, отколкото преди време. 

Интересно им е било преди. 

Т.е. хората са били по-широко скроени и са имали повече интереси? 

Да. 

Не са имали тази техника, която имаме сега. 

Когато е нямало тези средства за информация, човекът например си е знаел само за 

неговия град. Интересно му е да научи за другите градове, държави и затова чете. 

Сега каквото ти трябва, го намираш в интернет за две секунди. Преди 20 години 

енциклопедията е била нещо много интересно. За други континенти, за други държави, 

растения. Никъде не е било виждано и чувано. Може да е чувано само при разговори”.  

Гр. Враца, Възрастова група 14 – 19  

 

Младите хора във Враца изведоха на преден план едно от обясненията защо 

информационния поток в днешно време е разделен на два, независими един от друг, 

процеса: достъп/ „трупане” и употреба. Масовото навлизане на новите технологии в 

ежедневието и способността им да „пренасят” информация доведе до изобилие на 

информационни източници, които се нуждаят от „храна”, т.е. съдържание. Като 

логично следствие на тази потребност, се появи феноменът на създаденото от 

потребителите съдържание, който, през 2003 година, получи своето име - „Web 2.0”. 

Монологът се превърна в диалог. Днес вече говорим за Web 3.0 – диалогът се 

превърна в дискусия с много участници, в която машините интерпретират и 

разпространяват информационно съдържание.  

 

Наличието на свръхпредлагане логично води както до „обезценяване” на ресурса, така 

и до „отложено” потребление. По-важно обаче е нещо друго: свръхпредлагането 

променя мотивите на потребителите (реални и потенциални). Ако големите „бели 

петна” в знанието и трудният достъп до информация могат да се разглеждат като 

мотиватори, „поддържащи” интереса, то разбирането, че винаги имаш възможност да 

достигнеш до дадена информация има точно обратния ефект. Наличието на много и 

разнообразна информация има и един страничен ефект, който в никакъв случай не 
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бива да се подценява: чисто теоретично, вероятността два индивида да „разполагат” с 

едно и също знание, което да бъде основа за дискусия става все по-малка. Иначе 

казано: времето на „монокултурите” постепенно отмира, идеята за съществуването на 

едно, абсолютно и притежавано от всички знание е отживелица.  

 

Макар и интернет пространството да е безкрайно в своето разнообразие, в него има 

утвърдени лидери.     

 

 „Следваща ключова тема –информация. Какво ви идва наум? 

Google. 

Питаме Google за всяко едно нещо? 

Да, знае всичко. 

Не всичко. 

Какво не знае? 

Предполагам, че има неща, които не знае. 

(…) 

Кои сайтове са за знания, кои за забавление? 

Уикипедия е за знания, kefche - за някакво забавление. 

Уикипедия ли е източникът на информация? 

„Помагало” също. Или форуми. Има и препратки към сайтове, които вече са използвани”.  

Гр. Враца, Възрастова група 14 – 19  

 

Сред „авторитетите” може би най-важната роля се пада на търсачката Google. Тя е 

„вратата”, през която се влиза в света на  информацията и на нея се пада отговорната 

задача да извърши първата селекция на информацията. В този контекст не е без 

значение колко успешно потребителите „отварят” тази врата. Какво имаме предвид? 

За да може търсачката да даде правилните отговори, е важно не само да бъдат 

зададени правилните въпроси5, но и да се познава начина, по който тя подрежда 

информацията.  

 

„Предполагам, че на всеки един от вас му се е случвало да търси информация в Google за 

университета – специализирана информация? Колко бързо намирате правилния 

източник? 

Аз лично събирам от много източници. 

Бавно. 

Като проверя първите пет, преценявам кое ще ми свърши работа. 

Проверяваш първите пет и отсяваш? 

Да. 

Бавно е. 

И се повтарят. 

Някой път ми излиза на трето място, не на първо. 

                                            
5 В конкретния случай това са ключови думи.  
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Важното е на теб колко време ти отнема да намериш конкретната информация, а не 

на кое място ти излиза. 

Не много. 

Което ми хване окото. 

Зависи как е формулирано. 

Аз гледам само първата страница. 

Всичко, което е написано на първата страница? 

Да. 

И аз само първата страница. 

Гледам и дискусиите. 

Това е много важно. 

Да, дискусиите и коментарите са много важни. Това, което той каза”. 

Гр. Благоевград, студенти 

 

Разговорът ни остави с впечатлението, че студентите до голяма степен разчитат на 

селекцията на Google, а за верифициране на информацията ползват мнението на други 

„ползватели”. Тази част от дискусията обаче дава основание да подозираме, че или не 

се познава логиката, по която работи Google, или не се търси тясно специализирана 

информация. Не считаме за особено вероятно студентите да притежават експертни 

умения в търсенето, тъй като, ако това беше така, не само на коментарите нямаше да 

се гледа като на важни информационни източници, но и в разговора щяха да бъдат 

посочени и тясно специализирани портали. Още една част от разговора потвърждава 

това предположение: 

 

„Четете ли научни списания? 

Аз съм взимала от преподаватели, но не съм лично абонирана. 

Аз си гледам Нешънъл Джиографик. 

И аз така. 

Повече ТВ. 

Ама научни ще рече в твоята специалност, а не научни по принцип.  

Аз предполагам, че ако искаш, винаги можеш да си намериш такава информация”. 

Гр. Благоевград, студенти 

 

Фактът, че студентите асоциират с научни списания National Geographic и 

телевизионни предавания е показателен за една част от съдържанието, което се влага 

в понятието „научна информация”.  

 

Вероятно най-удобният вариант, в който може да бъде поднесена информация с 

образователна цел, може да бъде открит на страницата pomagalo.com – страницата, от 

която може да се закупи готово информационно съдържание. Популярността й може 

да се разглежда като доказателство на твърдението, че двата процеса „търсене” и 

„употреба” са различни, като в случая под употреба не разбираме „предоставяне на 

информацията на по-горна инстанция”, а нейната „консумация”.  
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5.3. Качество на информацията 

 

Разговор за това доколко може да се разчита на достоверността на информацията в 

интернет има смисъл единствено ако се познават „реперите”, по които се прави 

оценката и съдържанието, което се влага в понятието „информация”.    

 

 „Обаче в интернет може да намериш нещо грешно, докато, ако го намериш в книга, 

вероятността да е нещо грешно, е по-малка. 

Например в Уикипедия всеки има право да пише. По този начин достоверността на 

информацията не е гарантирана. 

Доста често има грешна информация”. 

Гр. Враца, Възрастова група 14 – 19  

 

За учениците от Враца оценката на качеството на информацията в интернет става на 

база сравнение с тази в книгите. Това подсказва, че измерението „актуалност” не е от 

значение, което до голяма степен не е изненадващо, ако имаме предвид, че 

участниците в дискусията бяха в последния клас на гимназиалното си образование. 

Лично за нас, изненадващо беше, че в рамките на университетското образование този 

подход към знанието не само се запазва, но и бива насърчаван от преподавателите: 

 

„Ако кажеш на преподавателя нещо, описано с новата терминология, той те гледа 

глупаво, въпреки че това е същото като другото. Но модернизирано. 

Те живеят в 70-та година. Учебниците са от 1974. 

И сега, след като сме членове на ЕС и се развиваме, имаше курс за преподаватели по 

английски, компютърни системи и технологии. Вече усещам, че добиват самочувствие. 

Работят смело с PowerPoint. 

(…) Оставам с впечатлението, че тук на информацията не се гледа като на нещо ценно, 

а има един ясен поток -  това са учебниците, ти влизаш в този поток и плуваш само в 

него. Ако си отвъд тази информация, означава, че тя е грешна. Така ли е? 

Има нещо такова. 

Има, да. 

Не че е грешна, а те игнорират. Говори си колкото искаш. 

Абсолютно незначителна. 

Аз обичам много да се ровя в интернет, да знам повече и понякога нарочно се заяждам с 

преподавателите. Те само правят една физиономия и това е. 

Или започват да говорят, че в интернет пишат какви ли не глупости. Или казват: „Вие 

откъде сте сигурни, че това нещо е истина?”. 

Ама докажи ми, че не е. Моят отговор е това. 

Но той е горе, ти си долу. 

Има йерархия? 

Да. 

Ти трябва да докажеш, а не той.  А и да си доказал, той ще ти каже, че не си. И ако почнеш 

да говориш много, ще идеш още по-надолу. 

Потъваш”. 

Гр. Благоевград, студенти 
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Безспорно тази част от дискусията илюстрира суровата присъда, която младите хора 

произнасят по отношение качеството на българското образование и използваните от 

него методи. Разговорът в Благоевград също потвърди предположението ни, че, в 

рамките на образователната система, актуалността на информацията не е релевантен 

критерий. Учебниците на отделните преподаватели са напълно достатъчни като 

източник на информация, а зависимостта между оценката и притежанието им, за която 

разказаха студентите, до голяма степен обезсмисля наличието на университетски 

библиотеки.   

 

В контекста на проекта, обаче, цитатът по-горе е интересен от друга гледна точка: в 

дългосрочна перспектива успехът на „Глоб@лни библиотеки” зависи от радикална 

промяна в отношението на т.нар. opinion leaders към информацията. Докато 

образователната система не насърчава свободното боравене с различни тези, 

виждания и гледни точки и не възпитава умения за водене на аргументиран дебат, 

онлайн съдържанието и компютрите ще продължат да бъдат преди всичко средства за 

забавление и комуникация, чието място не е в библиотеките6. Със сигурност 

съществуват много варианти за изход от подобна ситуация, като тук ще си позволим да 

предложим два, които са коренно противоположни по своята логика и предполагат 

напълно различно позициониране на библиотеките в бъдеще: 

 В бъдеще библиотеките да предлагат „продукти и услуги”, адресирани както 

към преподавателите, така и към учащите се. Това предполага не само 

сериозни инвестиции в научна литература, включително и на чужди езици, 

абонаменти за наши и чуждестранни научни списания, бази данни и т.н., но и 

съвместна работа на екипите на библиотеките с различните образователни 

институции в населеното място с цел координиране на търсенето и 

предлагането. При подобен сценарий именно потенциалните потребители 

трябва да имат водеща роля при определяне на „съдържанието на 

фондохранилищата”. 

 На „библиотеките на бъдещето” да се гледа преди всичко като на „центрове за 

забавление и комуникация”. При подобен сценарий, както ще стане ясно по-

нататък, е необходима радикална промяна в сградите на самите библиотеки, 

като целта е те да бъдат превърнати в атрактивни места за прекарване на 

свободното време. 

 

На тези две възможности не бива да се гледа като на взаимоизключващи се. Считаме, 

че всяка от тях има своето място и решението по кой път да тръгне дадена библиотека 

до голяма степен трябва да зависи от нуждите на конкретното населено място. В този 

смисъл, бихме препоръчали да не се мисли върху универсални стратегии, приложими 

за всички библиотеки, а на тях да се гледа през призмата на индивидуалните 

специфики и особености.   

                                            
6 Или поне не в тези, които съществуват в момента. 
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5.4. Цената на информацията 

 

Темата за това в каква степен на информацията се гледа като на ценност е интересна 

дотолкова, доколкото може да бъде направена връзка между нея и субективната 

оценка на важността на онези места и източници, които я предоставят или дават 

достъп до нея. Ако приемем, че на информацията се гледа като на нещо ценно, то 

логично можем да очакваме, че в обществото би трябвало да съществува интерес към 

местата на които се предоставя достъп до нея. Тук обаче не бива да се забравя, че за 

разлика от миналото, днес – поне теоретично - достъп до информация може да има 

всеки и навсякъде. В този смисъл, не без значение е за каква информация говорим.  

 

За да можем да направим някаква оценка на отношението към информацията, ще се 

концентрираме преди всичко върху групата на учащите се (ученици7 и студенти) и ще 

разглеждаме най-вече информация, необходима в хода на образователния процес. 

Можем да очакваме, че достъпът до „обработено информационно съдържание” 

(предлаган от страници от типа на pomagalo.com и различни фирми, специализирани в 

изготвянето на курсови работи), комбиниран с някои практики на образователната 

система (отсъстващото насърчаване на „различното”, извадено от стереотипи 

мислене) ще доведе до ситуация, в която младите няма да гледат на информацията 

като на ценност.   

 

„(…) Защо вие не искате да си ги8 пишете? Защото няма информация ли? 

Защото не са оценени. 

Защото никой не ги чете”. 

Гр. Благоевград, студенти 

 

Подобно отношение, до голяма степен „отгледано” и насърчавано от представители на 

образователната система, логично води до липса на отношение и към библиотеките от 

гледна точка на факта, че именно те в миналото са разглеждани като „храмове на 

знанието”. 

 

„И безплатно да е, аз не знам дали бих дошъл9. У нас мога също да си сваля каквато 

информация ме интересува или музика. Ако търсиш достатъчно, има всичко. 

Може би самата култура на хората е такава. 

Висенето по кафетата е по-добре, отколкото едно такова място? 

Ами да. 

Това е изграден с времето стереотип. 

                                            

7 И то по-специално върху учащите се в горния курс на средното образование, тъй като на този 
етап от обучението се предполага, че младите хора би трябвало да притежават някакви умения 
да боравят с информационни източници, а не само да запомнят и възпроизвеждат съдържание. 

8 Става въпрос за реферати, курсови работи, есета. 

9 Става въпрос за библиотеката. 
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Представете си друга ситуация. Ако това място го е имало във Враца преди 10 години. 

Щяхте ли да бъдете тук? Представете си, че е създадено, когато сте били на 7-8 

години например. Родителите ви щяха ли да ви водят на това място? 

Да. 

Възможно е. 

Да. 

Щяха да ме доведат 1-2 пъти и да оставят на мен избора дали да идвам пак, или не. 

И ти щеше ли да идваш? 

Ако бях втори -  трети клас, щях да идвам. Тогава нямахме такива възможности като 

компютрите. Тогава си прекарвахме времето навън. 

Тогава интернетът беше с едни карти, не както сега”. 

Гр. Враца, Възрастова група 14 – 19  

 

Бихме искали да обърнем внимание на едно изказване от този разговор: „Това е 

изграден с времето стереотип”. Това мнение е важно, тъй като то препраща към 

промените, настъпили през последните години. Промяната във финансовата ситуация 

на голяма част от обществото, превръщането на книгите в пазарна стока и логичното 

им поскъпване, промяната в ценностната система на обществото и липсата на ярки 

положителни образи от последните години, чийто успех се дължи именно на 

ерудицията, по естествен начин води до  промяна в имиджа на знаещия. Паралелно с 

тези процеси израстват поколения, в чието поведение доминират нови ценности.   

 

„Кои хора имат библиотеки? 

Умните. 

Предните поколения са имали и от тях може да са останали. 

Старите хора имат, младите не? 

Просто хората, които обичат да четат. 

Т.е. не е признак на социален статус? 

Не, дори може богат човек никога да не е виждал книга през живота си. 

Преди време книгите са били по-евтини и по-достъпни. Всеки е имал възможността да си 

купи”. 

Гр. Враца, Възрастова група 14 – 19  

 

В подкрепа на тезата, че на знанието и информацията не се гледа като на ценност е и 

фактът, че по отношение на цената си научната литература и учебниците не се 

различават особено от художествената и забавна литература. Ако погледнем на цената 

през нейната роля на символ, даващ информация за стойността на даден продукт, то у 

нас булевардният роман е почти равнопоставен с учебника.  

 

„Вярно, невярно, защо? Научната литература е много скъпа? Имате ли представа? Ако 

сравните цените на учебниците и художествената литература, как се движат? 

Еднакво. Цената на роман върви от 12-15 лв. И учебниците са горе-долу толкова – 15-16 лв. 

И те са толкова. 

Учебниците общо взето се копират. Пренаписват се.  
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Докато романът, си е роман”. 

Гр. Благоевград, студенти 

 

Безспорен факт е, че търсенето, предлагането и финансовите ресурси, с които 

разполагат потребителите определят цените. Но също така е факт, че цената играе и 

ролята на символ, показващ нагласите и ценностната система на пазара. Тези 

разсъждения са интересни от гледна точка на това, че в някаква степен обясняват 

различното отношение към библиотеките в общества, в които научната и 

специализираната литература са многократно по-скъпи от книгите в категорията 

entertainment. Ще си позволим да предположим, че високите цени на „знанието” (пък 

било то и под формата на научна и специализирана литература), комбинирани с 

разбирането, че то е предпоставка за успешната житейска реализация са онази среда, 

която векове гарантираше дългосрочната перспектива на съществуването на 

библиотеките. Радикалната промяна в каналите, по които се разпространява знанието 

и информацията днес, е предизвикателство за всяка библиотека. Но докато в повечето 

общества това е единственото – макар и много сериозно - предизвикателство, 

изследването ни позволява да предполагаме, че у нас ситуацията е по-различна.    

 

Ако трябва да обобщим казаното по-горе: за да привлича посетители единствено и 

само заради оборудването си, една библиотека трябва да разполага с технически 

възможности, напълно непознати или недостъпни за домакинствата. За да привлича 

посетители заради информационното си съдържание, библиотеката трябва да 

„съществува” в среда, която насърчава и цени използването на разнообразна и 

актуална информация.  

 

Тук е редно да отбележим, че в село Дългоделци, което в рамките на изследването 

представя малките и слабо развити населени места, ситуацията е по-различна. Можем 

да предполагаме, че направените по-горе изводи се отнасят много по-слабо за такъв 

тип населени места, тъй като в тях библиотеката изпълнява значими социални 

функции. За подобен тип селища оборудването с техника и достъп до интернет 

безспорно е придобивка, оценена от младите хора.  

 

И не на последно място: неразрешеният спор по въпроса за това кой и как може да 

разпространява и ползва съдържание в мрежата и възможността за абсолютно 

безплатен достъп до особено атрактивни „продукти” води до разбирането, че интернет 

предоставя всичко безплатно. Подобно схващане логично води до въпроса „защо нещо 

да е ценно, след като го получавам безплатно?”   

 

„Второ твърдение – научната литература е много скъпа? Вярно, невярно? 

В интернет всичко се намира без пари. 

Обаче в интернет може да намериш нещо грешно, докато, ако го намериш в книга, 

вероятността да е нещо грешно, е по-малка”. 

Гр. Враца, Възрастова група 14 – 19  
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За нас тези разсъждения са интересни от следната гледна точка:  безплатният достъп 

до интернет съдържанието и опитът на потребителите с „недостоверна информация” 

води до съмнения в „качеството” на дигиталната информация. Това ни навежда на 

мисълта, че младите нямат нужния опит и знания как се борави с информационните 

източници в мрежата. В същото време, впечатление прави и противопоставянето на 

различни носители (дигитални срещу книжни), а не на източници.  

 

 

VI. Компютри и интернет 

 

6.1. Използване  

 

Изследването ни позволява да предполагаме, че начинът, по който се ползват 

компютрите до голяма степен зависи от това в кой момент от живота на индивида 

техниката навлиза в ежедневието. За по-възрастните участници, които познават и свят 

без компютри, те са преди всичко улеснение в търсенето на информация и 

общуването или просто средство за забавление. За представителите на възрастовата 

група 50+ превръщането на компютъра в ежедневна вещ се случва в момент, в който 

те вече имат изградени интереси и навици. В този смисъл, на него се гледа преди 

всичко като на средство, „разширяващо хоризонта”.  

 

„Компютърът е част от всекидневието. Той просто е необходимост. Това е мое мнение. 

Аз посещавам пчеларски форуми. Интересувам се от всички по-специални неща, които не 

мога да получа от друго място. Компютърът ме задължава да седя на едно място, да чатя 

или да се забавлявам. Но истината е, че интернетът е необходимост. Някои седнат и си 

играят. Моята съпруга много обича да си играе на карти. Аз никога не съм превключвал на 

тези места, защото има достатъчно полезни неща, които мога да прочета. (…) В един 

момент за тях интернет е разход на пари и загуба на време. 

(…) 

Забавлявам се, но и като него чета и търся информация. Говорим си по Skype с мои 

приятели от чужбина и колежки. За работата не ми е необходим, но пак си чета, ако ми 

трябва информация за нови средства. А също много чета за цветя, интересувам се от 

отглеждането им. Някога отглеждах, но така се стекоха обстоятелствата, че вече с 

това не се занимавам. Чета и много рецепти. Обичам в свободното си време да се 

занимавам с кулинария, да си доставям удоволствие на себе си и на околните. Когато ми се 

седи на компютъра, правя тези неща, когато ми се чете, си чета”. 

Гр. Враца, Възрастова група 50+  

 

Студентите от Благоевград използват компютъра по сходен начин, като различията са 

преди всичко съдържателни: пасиансите отстъпват на игри, хобито се замества от 

филми. Комуникационните канали Facebook и Skype са универсални. Отсъстващите 

странични интереси сред по-голямата част от младите участници в изследването ни 
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дава повод да предполагаме, че на компютрите не се гледа през призмата на 

технически инструмент, даващ възможност за развитие на креативността: 

 

„(…) Обработка на снимки, създаване на видео? 

Не (всички). 

Защо не? Не ви интересно ли? 

Трябва да имаш талант за това. Аз специално нямам. 

Аз нямам интерес. 

Човек трябва да го влече това, за да го прави”. 

Гр. Враца, Възрастова група 14 – 19  

 

В Благоевград чухме, че програмите, свързани с креативни умения се учат по-лесно, 

тъй като са забавление. Ще си позволим да предположим, че у нас младежите, 

използващи компютрите по този начин, са рядкост. Което отново следва да покаже, че 

техниката се ползва по-скоро за консумация на съдържание, отколкото за създаване. В 

тази посока виждаме възможности за библиотеките: разработването на проекти, в 

които биха могли да участват и местните власти, и образователните институции, и 

НПО, които ангажират младите хора със задачи, свързани със набирането и 

обработката на информация и нейното „обличане” в креативна форма би могло да 

доведе както до увеличаване популярността на библиотеките, така и до промяна на 

техния имидж.  

 

За още по-младите (учениците от Враца) компютърът е преди всичко комуникационно 

средство, което до голяма степен се конкурира с мобилните телефони.  

 

„Т.е. компютърът ви трябва за комуникация? 

Главно за това. 

И за информация. 

А защо не си комуникирате по мобилните телефони? По-скъпо ли е?  

Доста по-скъпо. 

Ако мобилните телефони бяха безплатни, кое щяхте за изберете – тях или 

компютрите? 

Компютъра. 

Аз телефона, защото тогава нямаше да се пише. 

Компютърът, от друга страна, ти дава възможност да комуникираш с повече хора по едно 

и също време.  

А с телефона не може, така ли? 

Може, но е много по-лесно с компютър”. 

Гр. Враца, Възрастова група 14 – 19  

 

Не по-различна е ситуацията и при най-малките от София и Дългоделци: 

 

„На компютъра какво ще правиш? 

Ще си играя. 
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Аз ще си чатя с приятелките във Facebook и ще си играя на тенис. 

Ти имаш Facebook? 

И аз имам Facebook. 

Аз имам също. 

Аз имам и Skype”. 

Гр. София, възрастова група 7-11 г. 

 

За най-младите и учениците компютрите са преди всичко комуникационно средство, 

конкуриращо се с мобилния телефон. Един от възрастните участници в дискусията във 

Враца сподели: 

 

„Нещо, което ми е тъжно, че изчезна, са общите контакти, които имахме някога. В блока 

всички се събирахме на празници. В коридорите изнасяхме маси и празнувахме заедно. Много 

често се канехме на гости със съседите и т.н. Сега вече минават месеци, в които никой не 

ти звъни, за да те потърси за нещо. Всеки се е свил, не общуваме. Не е както по-рано. Това 

ми липсва на мен – начинът, по който живеехме задружно (…)”.  

Гр. Враца, Възрастова група 50+  

 

Не бихме искали да навлизаме в дискусия дали компютърът (като комуникационно 

средство) компенсира това отчуждаване, дали е причина за него или всъщност е 

възможност за много по-интензивна и разнообразна комуникация. Можем обаче да 

предположим, че младите имат съвсем друг подход към социалните медии.   

 

„Свободно време ли е комуникацията в Skype или  е нещо между другото? 

Между другото. 

И при мен така. 

За мен си е свободно време. 

(…) 

Моите Skype и Facebook си стоят включени, но аз си уча. Не им обръщам особено внимание, 

докато уча”. 

Гр. Враца, Възрастова група 14 – 19  

 

В село Дългоделци, където децата са малко, няма училище и не всеки разполага с 

домашен компютър, библиотеката е превърната в място за срещи и общуване – както 

online, така и offline. Попитахме тези деца как гледат на идеята, вместо да пътуват до 

училище, да бъдат обучавани online. Предложението определено се прие добре с една 

забележка – все пак е добре да се ходи и до училището, тъй като там възможностите 

за социални контакти са повече.  

 

Това навежда на мисълта, че ако целта е дадена библиотека да бъде превърната в 

център за комуникация и обмен на информация и тя се стреми да привлича и млади 

посетители, в никакъв случай не бива да се забравя, че тя трябва да предлага 

атрактивни условия и възможности за offline общуване. Разбирането, че това е място, 

на което се пази тишина, на което всеки вглъбено консумира информация е остаряло. 
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Изследването ни показа, че дори и когато става въпрос за знание, младите разчитат на 

форумите, т.е. на обмена на информация чрез комуникация.  

 

6.2. Умения 

 

За да може да бъде оценено дадено умение, е необходимо предварително да се знае 

каква е крайната цел, към която се стреми притежателят му. Иначе казано: ние 

правим нещата толкова добре, колкото считаме за нужно или колкото се очаква от нас. 

В този контекст, оценката на компютърните умения е възможна, само ако 

предварително е известно какъв е крайния резултат, към който се стреми отделния 

индивид например.   

 

На първо място трябва да отбележим, че по отношение на начина на придобиване на 

тези умения участниците в дискусиите могат да бъдат разделени на две групи: 

възрастните, които сами са инициирали натрупването на подобни умения и младите, 

за които тяхното придобиване е част от задължителното образование.  

 

„Трябва ли човек да има някакви компютърни умения, за да ползва компютър? Или 

нещата, които вие ползвате, са така направени, че не е необходимо? 

Разбира се, че трябва да има познания. Имах един познат, с когото се заяждахме. Аз му 

казах: „Ей, ти не можеш дори да пуснеш един компютър! А той вика – как да не мога, 

хващам го и го пускам през прозореца”. 

За някои елементарни неща човек може да се понаучи, но за по-сложните се изискват 

знания.  

Аз съм ходила на курс. 

Вие ходили ли сте ходили на курс? 

Да. 

Аз не. 

Аз съм се учил от книги. От приятели също.  

Аз не мога да се доредя от внуците да седна”.  

Гр. Враца, Възрастова група 50+  

 

Вече казахме, че представителите на тази възрастова група разбират появата на 

компютъра като на възможност за разширяване на кръгозора. Те подхождат към тази 

техника с различна мотивация – за тях това не е ежедневна вещ, а „уред”, който 

трябва да бъде „интегриран” в ежедневието. И тъй като мотивацията до голяма 

степен е индивидуална, а не наложена отвън, по-възрастните виждат в компютрите 

много повече възможности, с които биха искали да боравят: 

 

„А искате ли да можете да правите на компютрите неща, които сега не можете? 

Да. 

Например? 

Искам да мога да рисувам. 

Творческата част? Правене на музика на компютър и т.н.? 
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Да. 

Има такива програми. Фотошоп ли беше програмата? 

Но пак трябват знания. Самоук не може да се справи. 

Т.е. ако някой предложи курсове за такова нещо, да речем безплатно, вие бихте се 

записали? 

Веднага. 

Да”. 

 Гр. Враца, Възрастова група 50+  

  

При по-младите ситуацията е различна. Обучението за работа с компютри е част от 

учебния план в образователната система, но изследването ни навежда на мисълта, че 

голяма част от учениците сами натрупват знания, търсейки помощта на роднини и 

познати. Предполагаме, че причините за това са различни: от една страна, можем да 

предполагаме, че децата сядат пред компютъра още преди да са влезли в училище, от 

друга страна - ще си позволим да изкажем съмнения доколко целите на училищното 

образование в областта са ясно формулирани и преследват конкретни резултати.   

 

„Къде за първи път се срещнахте с компютъра? Къде видяхте компютър за първи път? 

В училище. (повечето респонденти) 

Аз в братовчедка ми. 

Имате ли часове по информатика? 

Да. 

Да. 

И какво учите там? 

Честно казано нищо. 

Нищо, госпожата само ни пуска компютрите и ние почваме да си играем. Някои гледат 

филми, други чатят по Skype.  

Т.е. часът по информатика е свободно време с компютър? 

Да. 

Да. 

Ако имате въпроси, към кого се обръщате? 

Към учителката. 

Те, госпожите, не знаят много”. 

Село Дългоделци, възрастова група 11-18 

 

Дискусията с ученици във Враца изведе на преден план една от основните цели на  

обучението: 

 

„Можете ли да ми разкажете за първата си среща с компютъра? Facebook, Skype, 

свалянето на филми и музика не изискват някакви сериозни компютърни умения. 

Оттам нататък имате ли умения за работа с компютър? 

Можем да работим с Microsoft Office – Word, да създаваме таблици. Документи. 

Презентации. 

Правите ли презентации? 
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Да, аз мисля, че всички могат да ги правят. Това ще ни помогне и занапред за 

университета, ако там се налага да ги правим. 

Учили ли сте как се правят? 

Да. (всички участници) 

Сега повечето неща се представят с презентации”. 

Гр. Враца, Възрастова група 14 – 19  

 

Създаването на презентации, т.е. формат, представящ натрупаното знание, като че ли 

е основното умение, което учениците трябва да придобият в рамките на основното и 

средното образование. Според тях това знание е необходимо и за следващата 

образователна степен, т.е. висшето образование. В същото време учениците съзнават, 

че съществува вероятност тези умения да са недостатъчни, но като че ли тайно се 

надяват да се окаже, че това не е така.  

 

„Мислите ли, че в някакъв определен момент ще ви трябват повече компютърни 

умения? 

Зависи с каква работа се захванем. 

Надявам се не. 

Т.е. компютърът ви трябва за комуникация? 

Главно за това. 

И за информация”. 

Гр. Враца, Възрастова група 14 – 19  

 

Следващата възрастова група (и образователна степен) е тази на студентите. От тях 

научихме, че основният пакет програми на MS Office се учи в училище, което обаче не 

пречи в рамките на курсовете по Информационни технологии в университета тези 

програми да присъстват отново:  

 

„Окей, в Word се пише есе, в PowerPoint се правят презентации, в Excel какво правите? 

Изчисления. 

Какви? Събирате и изваждате? 

Задачи по-скоро. По „Информационни технологии” в първи курс ни караха да изчисляваме 

примерно валута.  

Събиране, изваждане, умножение и деление - с това се изчерпва? 

Общо взето да. 

„Информационни технологии” се учат два семестъра. Компютърна грамотност. Докато 

учихме компютри, учихме и английски език. Това беше само в първи курс, и то чисто 

основните неща.  

Как да се правят таблички.  

Как да смениш шрифта на целия текст. Това е – общи работи”. 

Гр. Благоевград, студенти 

 

Студентите също се съмняват в каква степен наученото е достатъчно, но при тях 

впечатление прави и нещо друго: интересът към задълбочаване на познанията е 
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свързан преди всичко с възможността в даден момент те да могат да бъдат финансово 

възнаградени. Дискусията с представителите на тази целева група ни остави с 

впечатлението, че и тук на компютърните умения се гледа преди всичко като на   

способност да създаваш документи и в много по-малка степен като на умение да 

генерираш знания или обработваш информация. Измежду програмите в MS Office само 

две имат такова предназначение и именно те са пренебрегнати. 

 

„Т.е. на вас не ви трябва нито една програма, освен да си наберете есета и реферати? 

Да. 

Точно така. 

PowerPoint. 

Много неща не използваме”. 

Гр. Благоевград, студенти 

 

Да приемем, че тезата „образователната система насърчава основно запаметяване и 

възпроизвеждане на знания” е вярна. В този случай основните компютърните умения, 

които следва да притежават учащите се са свързани именно с програми като Word и 

Power Point. Това ни позволява да предполагаме, че способностите за работа с 

компютър в частта, свързана със знания и информация, са сравнително прилични. 

 

Ако погледнем на компютъра като на средство за забавление, изискванията към 

уменията са значително по-различни. Както вече беше казано, младите по-скоро 

консумират, отколкото създават съдържание, което логично води до извода, че 

използването на програми, позволяващи генериране и обработка на аудио-, видео- и 

графични файлове е непопулярно. За представителите на тази възрастова група 

интерактивните компютърни забавления се свързват с игрите, а когато става въпрос за 

пасивна употреба най-често става въпрос за консумацията музика и филми. 

 

Като обобщение на казаното до тук можем да твърдим, че оценката на компютърните 

умения следва да се разглежда в контекста на целите, за които се използва техниката.  

 

VII. Библиотеки 

 

7.1. Поглед назад 

 

Ако се върнем назад във времето, за да проследим как са се развивали библиотеките 

в миналото, впечатление прави възникването на заемната библиотека и читателския 

кабинет през XVІІІ век. Заемните библиотеки (или оборотните книжарници) били 

създавани от търговците на книги, като целта им не била да създадат книжни 

колекции, а да предоставят книги и след това да ги разпродават на търг. Логиката? 

Клиентите на заемната библиотека се превръщали и в клиенти на търговеца.  
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Читателският кръг имал за цел да създаде траен резерв от добри книги, като 

членовете имали възможност да четат в приятна и комфортна обстановка, имали 

достъп до нови книги и списания, дискутирали и обменяли мисли. Читателският кръг 

безусловно предоставял на своите членове „място за публично интелектуално 

общуване и размяна на критични и противоречиви мисли”10. 

 

Какви обаче са предпоставките за възникването на читателския кръг и заемната 

библиотека? От една страна, причината може да се търси в състоянието на 

обществените библиотеки: някои от тях били достъпни само за отбрано общество, 

много от тях били отворени в ограничено време, били неудобни, лошо отоплени и 

осветлени. От друга страна, цените на книгите и списанията били твърде високи, дори 

невъзможни за онези, които не спадали към заможната част на обществото. И не на 

последно място: мнозина от читателите имали нужда да придружат прочитането на 

дадена книга с обмяна на мисли, т.е. „имали нужда от конфронтация на 

информации и мнения”11. 

 

Читателските сдружения били организирани на принципа на равнопоставеността на 

своите членове (важните решения се взимали на събрания с мнозинство), което 

позволява на тях да се гледа като на „лаборатории, създаващи нови форми на 

авторитет и легитимност. Освен това, дружествата са едни от инструментите 

на цивилизаторския процес. Наистина,(…) там имат място и неинтелектуланите 

наслади: тютюнът, виното, билярдът, картите, вкусното и обилно ядене или 

просто доброто настроение”12. 

 

Позволяваме си тази разходка назад във времето, защото считаме, че има много 

прилики с наблюдаваната от нас ситуация. Какво имаме предвид? Нека се доверим на 

автора и приемем, че във времето, в което възникват заемните библиотеки и 

читателските сдружения, „изходната ситуация” се описва със следните специфики:  

 Лошо състояние на обществените библиотеки; 

 Високи цени на книгите и списанията; 

 Необходимост на потребителите да споделят информация и мнения. 

 

Тези условия водят до появата на две алтернативи на обществените библиотеки, като 

общото между тях е създаването на условия, при които читателите не се задължават 

да купуват скъпите книги и списания. В същото време, двете алтернативи се 

различават съществено: заемните библиотеки компенсират лошото състояние на 

обществените библиотеки, като дават възможност на читателите да ползват книгите у 

                                            
10 Роже Шартие, „Читателският кръг”, в „Места на всекидневието” под редакцията на Ханс- 

Герхард Хаупт, издателство Лик, 2002 година 
11 Виж горе. 
12 Пак там. 
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дома. Техните създатели печелят от възможността да търгуват с книги, т.е. заемната 

библиотека е своеобразна реклама на търговеца и служи за генериране на нови 

клиенти. В края на ХХ и началото на ХХІ век аналогията на заемните библиотеки са 

книжарниците, които са и кафенета.  

 

Читателският кръг залага на необходимостта от споделяне на информация, като в 

същото време създава далеч по-атрактивни условия от предлаганите в обществените 

библиотеки. В този случай литературата се превръща в основа на създаването на 

„клуб на съмишленици”. Разходите за книжния фонд се разделят между участниците в 

клуба, което им дава право сами да определят съдържанието. В ХХІ век на подобен 

принцип съществуват „потребителските кооперативи”, а във виртуалния свят това е 

логиката, по която се изграждат и социалните мрежи. 

 

7.2. Ситуацията в момента. Възможности за промяна 

 

На първо място е важно да отбележим, че днес дигиталното съдържание категорично 

измества аналоговия му еквивалент.  

 

„Повече ползвате компютри или повече четете? 

Компютрите. 

А преди да почнете да ползвате компютри, четяхте ли повече книги? 

Да. 

Да. 

Преди да вкарат тук компютри, ние си четяхме книжки”. 

Село Дългоделци, възрастова група 11-18 

 

Това е тенденция, на която носталгията не може да противодейства. Възрастните 

участници от Враца бяха на мнение, че библиотеките трябва да останат „поне за 

близко бъдеще”. Основните аргументи: удобството на книгата, която позволява да я 

четеш дори и легнал, вредата от компютъра и факта, че мониторът изморява. 

Електронните книги решават проблемът с удобството, а развитието на технологиите 

рано или късно ще решат и проблема с умората. В този смисъл, ще си позволим да 

тълкуваме тяхното желание за съхраняване на „класическата библиотека” като 

носталгия към познатото. Тези участници обаче също бяха скептични доколко 

действително е възможно съхраняването на познатите им библиотеки: 

 

„Проблемът е, че може би нашето поколение така се чувства. За съвременните млади 

хора, които почти не отварят книга, четенето може и да стане отживелица след някоя и 

друга година. Не знам дали ще се научат да предпочитат книгата. 

Защо не отварят според вас книга? 

Защото им е по-лесно.(…)  

Компютърът им е по-близък, отколкото библиотеката”.  

Гр. Враца, Възрастова група 50+  
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Вече споменахме, че проведените дискусии ни дават основания за съмнение доколко 

младите хора могат да боравят свободно с мрежата като източник на информация и 

знания. В този смисъл, ще си позволим да предполагаме, че библиотеките с богат, 

разнообразен и актуален фонд имат възможност още известно време да запазят 

„класическия” модел на съществуване. Подобни институции следва да разглеждат 

като потенциални конкуренти кафе- книжарниците, но само що се отнася до 

развлекателната литература. И то не напълно.  

 

Ще си позволим да разгледаме библиотеките първо като места, на които могат да се 

ползват основно печатни издания. Също така, да ги разглеждаме в конкурентна среда, 

което ще даде възможност да представим някои идеи за развитие.  

 

Кафе-книжарниците предполагат поведение, типично за свободното време. В това 

отношение повечето библиотеки са безкрайно консервативни:  

 

„Да се пази тишина и муха да бръмне, ще се чуе. 

Да. 

Едва ли не, не ти дават да ходиш. Да стъпваш на пръсти”. 

Гр. Благоевград, студенти 

 

Ако сравним чутото от студентите с това, което ни разказаха децата в София, ще си 

позволим да предположим, че забраните в библиотеките се асоциират с негативните 

емоции, свързани с дисциплинирането на малките в рамките на образователната 

система: 

 

„Тичаш в коридора? 

Да. 

А това  е забранено. Също е забранено да се качваш на парапета. 

(…) 

При нас е забранено да ходиш с чайовете нагоре. 

(…) 

На нас всичко ни е забранено. Стоим си в стаята, ядем си закуските и после веднага сядаме 

да учим”.  

Гр. София, възрастова група  7-11 г. 

 

Считаме, че привличането на посетители в библиотеките неминуемо предполага 

промяна в правилата за „вътрешния ред”. След като обществото не съумява да 

превърне знанието и информацията в безспорна ценност, след като, благодарение на 

развитието на информационните технологии, източниците на знание и информация са 

достъпни по всяко време и навсякъде, превръщането на контакта между отделния 

човек и информацията в забавление е задължително.   
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Кафе-книжарниците предлагат контакт с книгите в приятна атмосфера. За много от 

библиотеките това категорично не се отнася:  

 

„На старо мирише”. 

Гр. Благоевград, студенти 

 

 „Самата обстановка е потискаща”. 

Гр. Враца, Възрастова група 14 – 19  

 

„Добре, а стаята красива ли е? 

Горе-долу. 

При другите как е? Опишете библиотеката? 

При нас стаята не е красива. 

Грозно е вътре? 

Да”. 

Гр. София, възрастова група  7-11 г. 

 

Считаме, че е нужно библиотеките да помислят за генерална, концептуална промяна в 

интериора на сградите. Това е необходимо, не само защото младите хора го очакват: 

 

„Трябва да си се отпуснал, да се чувстваш добре. А не да се чувстваш като в училище или 

библиотека. 

Т.е. един от големите проблеми на това място е, че изглежда като от преди 100 

години? 

То си е. 

Значи тази библиотека би спечелила само ако си промени интериора? 

Да се обнови.  

С един ремонт ще е екстра”. 

Гр. Враца, Възрастова група 14 – 19  

 

Осъвременяването на интериора, превръщането на библиотеката в място, 

предполагащо не само по-неформално общуване на човека с книгите, но и даващо 

възможност за комуникация между самите посетители би имало изключително силен 

имиджов ефект. В момента, само благодарение на външния си вид, библиотеките се 

свързват с миналото и не събуждат очакване в потенциалните потребители за нещо 

модерно, ново, „в крак с времето”. Не е учудващо, че на този фон оборудването на 

библиотеките с изключително съвременна техника изненада участниците във всички 

населени места, с изключение на тези от Дългоделци. Също така не се учудваме, че 

въпреки информирането на местното население за новите възможности на 

библиотеките, участниците не бяха чули за това. Можем да обясним това с факта, че 

между образа на библиотеките и информацията за новото оборудване има толкова 

голям дисонанс, че новината бива „погълната” от вкоренения в съзнанието образ.  
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Кафе-книжарниците печелят както от консумацията, така и от търговията с книги. 

Библиотеките също търсят възможности за допълнителни приходи, като например 

копирни услуги: 

 

„Другото, което е интересно, е, че не дават да се изнасят книги, въпреки че имаш карта и 

си се разписал. Имат си техен ксерокс и ти трябва да снимаш оттам. Нищо, че 

страницата е 0.20 лв. Монополисти”. 

Гр. Благоевград, студенти 

 

От една страна, подобна услуга е обречена, тъй като почти всеки съвременен телефон 

има вградена камера и функция, позволяваща именно преснимането на текстове. От 

друга страна обаче, дигитализирането на информацията и драматичното увеличаване 

на нейния обем води до все по-голямото популяризиране на т.нар. book on demand. 

Тази техника позволява отпечатването на изключително малки тиражи, което, на фона 

на и без това ограниченото търсене на нашия пазар, е огромна възможност както за 

издателствата, така и за библиотеките. Примерът на кафе-книжарниците с 

диверсифициране на приходите е напълно приложим и за библиотеките, особено за 

онези от тях, които се намират в малки населени места, където няма книжарници и 

изобилие от кафенета.   

 

В областта на специализираните издания или когато става въпрос за задълбочена 

информация по дадена тема (т.е. изобилие от различни информационни източници в 

дадена област), библиотеките все още са без конкуренция. И това не е случайно: 

предлагането на подобен тип услуга от стопански субекти предполага нейното търсене 

в обществото. Проведените дискусии ни остават скептични доколко към момента има 

такова. Считаме обаче, че в тази област – рано или късно – ще настъпи промяна. В този 

смисъл, бихме препоръчали библиотеките да търсят и инициират дългосрочни 

стратегически партньорства с образователните институции – с техните преподаватели, 

с училищните настоятелства, със самите учащи се. Поддържането на бази данни, 

които са от интерес на всички (директни и индиректни) участници в образователния 

процес и предлагането на условия, в които могат да се обменят информация и идеи 

създава основа за запознанства и комуникация между хора с еднакви интереси.  

 

Едновременно с това фактът, че библиотеките разполагат с изключително съвременно 

оборудване им дава огромен потенциал да „създават” знание в области, интересни и 

полезни за общността13.  

 

Казаното до момента до голяма степен се отнася до библиотеките като място, в 

някаква степен засяга и класическата им функция – четенето и заемането на книги. До 

момента почти не обърнахме внимание на компютърното оборудване на библиотеките. 

                                            
13 Примери за такива области са туризма, етнографията, местната култура.  



 стр. 38 
ЕСТАТ  www.estatbg.com 

 

Причината за това е, че единственото населено място, в което участниците в 

изследването знаеха и ползваха това оборудване беше село Дългоделци. Нито във 

Враца, нито в Благоевград респондентите имаха представа за съществуването на 

подобна техника. Тъй като в Дългоделци библиотеката изпълнява особена социална 

функция, предполагаме, че видяното от нас е валидно за много населени места от 

този  тип, т.е. селища с малобройно, застаряващо население със скромни финансови 

възможности. В селото материалната база е в изключително лошо състояние, 

библиотеката е твърде малка за, и без това, малкия брой деца и въпреки това 

техниката не само се използва постоянно, но и не достига. Преди дискусията видяхме 

една  пълна, жива, шумна библиотеката, за трите компютъра имаше опашка. 

 

7.3.  Поглед напред 

 

Бъдещето на библиотеките до голяма степен зависи тяхната инициативност. В този 

смисъл, от особено значение е тяхното развитие да следва стратегии, ориентирани 

към повишаване на качеството. В сферата на библиотеките подобен „маркетинг на 

качеството” означава: 

 Ориентация към клиента; 

 Развитие на служителите; 

 Стратегически партньорства.  

 

7.3.1. Ориентация към клиента 

 

Ключовите думи, описващи библиотеката на бъдещето са Infotainment, Edutainment и 

Infomedia. Общото между всички тях е забавлението (entertainment).  

 

Един от участниците в дискусията в София 

ни показа следната визия за библиотеката на 

бъдещето:  

 

„Книгите са в мазето. 

Те са там, защото след 20 години хората 

няма да четат книги, нали? 

Не. 

На първия етаж какво има? 

Детски клуб.  

Там ще има ли книги? 

Не. Може малко. 

На втория етаж? 

Кино. 

Филм, който ти искаш, ли ти пускат? 

Да. 

На третия етаж? 
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Плейстейшъни. 

Там, където се играе на електронни игри. 

(…) И на четвъртия етаж какво има? 

Компютри. 

Компютърна зала, където чатиш и сърфираш? 

Да”. 

Гр. София, възрастова група  7-11 г. 

 

Моделът кино, компютри, игри, музика, сцена беше застъпен в почти всички идейни 

предложения. Тук е важно да отбележим, че между момичешката и момчешката 

библиотека съществуват разлики: момичешката може да мине и без компютри, за 

момчетата това е основното, което я прави атрактивна.  

 

„Това е библиотеката. Тук 

има масичка и столове и седи 

библиотекарката. Както и 

една вазичка, в която няма 

цветя. Тук е детският кът. 

Има басейн с топки. 

Т.е. децата могат да 

плуват в басейна или да си 

играят с топките? 

Пързалят си и падат в 

басейн с топки. На втория 

етаж е залата, в която 

гледаме кино. А тук е залата 

за музика. Това са дисковете. Тук са барабаните. 

Значи на втория етаж можете да се гледа кино и може да се прави музика? 

(…) 

А за киното – вие влизате там и казвате кой филм искате да гледате и те ви го 

пускат? 

Да. 

А за музиката казвате: „Днес искам да слушам еди-каква си музика или да правя музика” 

и ви я пускат? 

Да, идват и ни я пускат. 

Долу има книжки. А компютри има ли? 

Не. 

Не. 

Библиотекарката има компютър. Но тя си го носи всеки ден – да не й го откраднат. 

Но компютри и електронни игри там няма? 

Не”. 

Гр. София, възрастова група  7-11 г. 

 

В дискусиите във Враца, Благоевград и Дългоделци използвахме снимки и искахме от 

участниците да ни кажат какво представляват тези места: 
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Идеята, че може би става въпрос за библиотеки не само не се роди спонтанно при 

младите, но и срещна известно неразбиране:   

 

„Може ли това всичко да бъде библиотека според вас? 

С малко повече въображение.  

Събрано на едно място? 

Да. 

Може да стане, като се извадят отделни детайли. 

(…) 

Кажете какво да се извади? На тези снимки има рафтчета с книги. 

Може само те да останат. 

Рафтчетата? 

Да. 

И столчета и масички, на които да се чете.  

Може и детският кът да остане. Докато родителите търсят информация, да оставят 

децата си. Някой да се грижи за тях. Но да бъде в отделна зала. 

Всичко това е библиотека. Можете ли да си представите такава библиотека в 

България? 

Не. 

 

Не. 

Прекалено са им криви разбиранията. 

Кое е криво? 
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Ако има в библиотека плейстейшъни, определено никой няма да отиде в библиотеката за 

книги. Ще играе на тях”. 

Гр. Враца, Възрастова група 14 – 19  

 

„В България няма да се случи скоро. 

Защо? 

Мисля, че тук библиотеката е слаба, и не мисля, че могат да го направят това”. 

Село Дългоделци, възрастова група 11-18 

 

Скептицизмът на най-младите е ярка илюстрация за имиджа, който имат библиотеките 

сред представителите на тази целева група. Студентите бяха по-благосклонни: 

 

„Може ли всичко това да бъде библиотека? 

 

Възможно е. 

 

Да е комбинирано. 

 

Май да”. 

Гр. Благоевград, студенти 

 

Не е изненадващо, че най-възрастните дадоха най-големи шансове на подобна 

концепция. 

 

„Да е като тази тук. С книги и компютри. 

Даже да има и време за почивка. Като бяхме студенти, като сме чели в библиотеката, 

сме се чудили къде да отидем да почиваме. Ето, има си кафенце, има си занимание за 

децата, където да почиват. После пак отиват да четат. 

Отделно си има читалня. 

Бъдещите библиотеки едва ли ще останат точно такива. Ще стават все по-

атрактивни”. 

Гр. Враца, Възрастова група 50+  

 

От една страна, представителите на тази възрастова група имат най-положително 

отношение към библиотеките и вярват в тяхното бъдеще, а от друга - те са преживели 

толкова много и разнообразни, радикални промени в живота си, на фона на които тази 

се разглежда като „естествен ход на нещата”.  

 

Разбирането, че библиотеките предоставят услуги логично води до заключението, че 

те се нуждаят от Customer Relationship Management точно толкова, колкото и всеки 

друг стопански субект в сферата на услугите. В чисто практически план това означава: 

 Набиране на информация и анализ за търсенето на потребителите и използване 

на подходящи инструменти, целящи увеличаване както на удовлетвореността на 

клиентите, така и на посещаемостта; 
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 Подобряване на предлагането, така че то да отговаря на индивидуалните 

потребности на различните клиенти и техните специфични нужди; 

 Разработване на мероприятия, които целят обвързване на клиентите и 

превръщане на заинтересованите в реални клиенти; 

 Разработване на система, позволяваща своевременното регистриране на 

шансове и рискове. На практика, това означава набиране на информация, която 

регистрира достатъчно рано промени в потреблението, които могат да бъдат 

отдадени на нови потребности или конкуренти.  

 

7.3.2. Развитие на служителите 

 

Ефектът от въвеждане на система  за управление на отношенията между библиотеките 

и техните клиенти би бил минимален, ако не е съпътстван от инвестиции в човешкия 

потенциал.  

 

Изследването ни позволява да предполагаме, за младите хора библиотекарят като че 

ли се конкурира с Google. С оглед на факта, че ползването на информация от 

библиотеката е лишено от удобствата на търсенето на информация през домашния 

компютър, подобно твърдение може и да звучи пресилено, но не е лишено от логика. 

Ако в миналото представата за процеса по намиране на информация неминуемо е бил 

свързан с фактора време, днес изключително често нужният отговор е на едно 

телефонно обаждане или няколко секунди (необходими на някоя търсачка) 

разстояние. Очакванията към библиотекаря днес са не само да познава логиката, по 

която е подредена дадена библиотека, но и да борави сравнително свободно със 

съдържанието.  

 

„Ако аз отида в тази библиотека и кажа: „Трябва да напиша реферат по еди коя си 

тема. Дайте ми литература.” Ще дадат ли? 

Те ще започнат: „По кой предмет искаш, това, това, това” 

„Ето ти пет, избери си.” 

Да. 

Или ти струпат 20 книги и да се ориентираш по съдържанието. 

Имало е и случаи, в които ми отварят на точната тема. 

Аз съм имала случай, когато търсих нещо конкретно по география. Те ми казват: „Ето ти 

големите книги по география, търси”. 

Аз мисля, че това е от основно значение за персонала. Той ако не може да те насочи или 

упъти точно по твоята тема, какво правим? Аз няма да изчета целия рафт книги, за да 

напиша една тема.  

Те упътват само – отдел  история, география”. 

Гр. Благоевград, студенти 

Ако приемем, че в бъдеще библиотеките ще бъдат много повече от това, което са в 

момента, то и изискванията към библиотекарите ще стават все по-високи.  
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„Ако приемем, че библиотеката може да бъде място за общуване, където се събират 

хора, място, където могат да се провеждат курсове, където се трупа допълнителна 

квалификация. Може да бъде филмотека, да се гледат филми. Малко кино. Какъв 

трябва да е библиотекарят според вас? 

Широко скроен и ерудиран, усмихнат. 

Според мен трябва да бъде профилиран, да бъде в съответния профил. Едва ли има човек, 

който може абсолютно всичко. Да е много наясно с филмотеката, да е много наясно с 

киното, с книгите и по-скоро с вид книги. За специализирана литература, за обща култура. 

Навлизаме вече в профилиране на самите библиотеки. Цялата библиотека като 

библиотека да, но оттук натам всичко трябва да бъде профилирано, за да може да се 

използва така, както трябва”.  

Гр. Враца, Възрастова група 50+  

 

Фактът, че в бъдеще от библиотеките се очаква да предоставят услуги, които 

превръщат знанието и ученето в забавление логично означава, че самите 

библиотекари трябва да имат същите виждания. И тъй като знанието, ученето и 

информацията в бъдеще ще бъдат все по-тясно свързани с информационните и 

комуникационни технологии, изискванията към библиотекарите ще стават все по-

високи. На знанието или незнанието, на уменията на библиотекарите все по-често ще 

се гледа като на възможност на библиотеката да предоставя качествени услуги. Ако 

една библиотека иска да бъде възприемана като институция, насърчаваща 

самостоятелното учене, то тя трябва сама да се превърне в структура, която не само 

съхранява, но и използва, обработва и създава знание. На практика, това означава 

библиотеките не само да насърчават постоянното учене и развитие на техните 

служители, но и да ги подтикват сами да разработват изследователски проекти, 

доказващи способностите на организацията.  

 

И не на последно място ще си позволим да предположим, че в дългосрочна 

перспектива подобно развитие на библиотеките неминуемо ще доведе до 

необходимостта от разкриване на нови работни места за висококвалифицирани IT 

специалисти.  

 

7.3.1. Стратегически партньорства 

 

По тази тема следва да се разсъждава на няколко нива. От една страна, библиотеките 

могат да търсят стратегически партньорства с местната власт, тъй като превръщането 

на библиотеките в атрактивни центрове, предоставящи курсове, обучения, забавления 

и т.н. повишава качеството на живот в съответното населено място. Подобни 

партньорства биха били особено полезни в контекста на необходимостта от 

модернизиране на сградите. В тази посока би могло да се помисли за разработването 

на съвместни проекти, които да търсят финансиране с европейски средства.  
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От друга страна, библиотеките се нуждаят от стратегически партньорства с 

„доставчици на съдържание”. Тук визираме не само издателства, разпространители 

на филми и музика, автори, но и доставчици на IT продукти. Изграждането на 

устойчиви във времето взаимоотношения могат да бъдат от полза и за двете страни. За 

библиотеките подобни партньорства биха гарантирали актуално и интересно 

съдържание, привличащо посетители, а за „доставчиците” това е възможност да 

представят творбите и продуктите си пред по-голяма аудитория.  

 

С оглед малките бюджети, с които разполагат библиотеките, може да се помисли за 

стратегически партньорства между самите тях, като целта би трябвало да бъде не 

само обмен на книги, но и на „експерти”, предоставящи различни обучения, на добри 

практики и опит.  

 

Като особено важни ще посочим и партньорствата с образователните институции. 

Познаването на потребностите на училищата и университетите и удовлетворяването им 

ще доведе не само до по-голям брой посетители, но и ще подпомогне изграждането на 

култура, оценяваща високо знанието.  

 

7.4. Как може да изглежда бъдещето? 

 

БИБЛИОТЕКАТА:  

 представлява извор на мултимедиално и дигитално знание. 

 

 активно участва в създаването на локална информация и локално знание в 

дигитална форма. 

 

 предлага дистанционни онлайн обучения, webinars, видео-конференции. 

 

 организира филмови и музикални семинари и курсове. 

 

 е в помощ на дребния локален бизнес, като провежда обучения за създаване на 

уебстраници, поддържа и създава бази данни, решержира информация по 

конкретни теми. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Стенограми от проведени групови 

дискусии 
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Групова дискусия Враца. Възрастова група 50+ 

 

Да ви кажа каква е ситуацията. Това е най-обикновен разговор. Няма правилни, 
няма грешни мнения. Този разговор се записва. Подобно на много други неща в 
държавата. Целта на записа е, когато правим анализ на това, което сме говорили, 
да използваме цитати. Аз се казвам Цвета Генева. Занимавам се с проучвания. За 
какво знаете, че ще си говорим? 
 
За свободното ни време. 
 
Чудесно. Ще помоля всеки един от вас да се представи. Аз ще съм първата. Цвета 
се казвам, занимавам се с проучвания. Свободното си време прекарвам в спане 
основно, ходя на кино, чета книги, мотая се. Живея в София, но градът не 
предлага добри възможности за свободното време, тъй като има много сгради, 
коли, хора. И на Витоша ходя от време на време. 
 
Аз се казвам Маргарита. В свободното си време основно ходя на разходка. Понякога 
ходя на кафе с приятелки. Имам хижа и ходя там. Когато е хубаво времето, разхождам 
двамата си внука до хижата за един час. После се прибираме за обяд и така. 
 
През другото време се разхождате в града? 
 
Да, в града. Иначе с тях на хижата, когато е хубаво времето. В Балкана рядко ходя. 
 
Защо? 
 
Просто нямам навик. Иначе в Подбалкана ходя. Вкъщи се занимавам с цветенца, с 
едно друго и си почивам. 
 
Работите ли? 
 
Не. 
 
Аз съм Гергана и съм учителка. Занимавам се с преподаване на философски 
дисциплини. В свободното си време – четене на книги, кафе с любими хора, интернет, 
Фейсбук и разни други. А градът ни предлага още по-малко възможности в сравнение 
със София. Ако вие нямате възможности, ние съвсем. Планината е прекрасна, но там 
е страшно за по-малки компании, особено за жени. Ако бях мъж, сигурно щях да се 
разхождам в планината, но засега по-рядко. Трябва винаги да имаш компания. Така че 
и това правим, но по-рядко. И други неща, но ще кажа по-нататък. 
 
Казвам се Таня, работя в бюро по труда. В свободното си време предимно чета 
исторически книги. И както казва Гергана – интернет малко, разходки до хижата. 
 
Аз се казвам Диана. Работя като медицински фелдшер в дом за възрастни хора. В 
свободното си време, в светлата част на деня обичам да бродирам гоблени. Вечер 
чета книги и напоследък препрочитам стари, вече четени книги. Например „На изток 
от Рая” ми е една от любимите. Интернет понякога. Разходки. Ходя до селото на мъжа 
ми. Когато имам възможност, събота или неделя ходя до моя роден град Етрополе при 
моите родители. Имам приятелки в Гориград, едно близко село до Враца. В тази 
посока най-често се разхождам.  
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Казвам се Георги, техник съм. Мога да кажа, че свободно време почти не ми остава. 
Съседите знаят, че съм техник, и когато имам свободно време и ме намерят, все ме 
викат за нещо. Когато имам свободно време, сядам пред компютъра в стаята и обичам 
да си чатя. Говоря със сина по скайп. Той живее в София.  
 
Казвам се Банко. Без работа съм. В свободното си време повече разходки в търсене на 
работа. Иначе помагам на децата. Събота и неделя се занимавам с внуците. Разкарам 
ги в Подбалкана. То си е все свободно време – моето. Ходя, та работя в къщата на 
дъщерята.  
 
Казвам се Иван. Имам много свободно време. Чакам да се пенсионирам. Обичам да се 
занимавам с музика, с пчеларство. Повече съм на вилата - ходя на туризъм.  Имам 
много приятелки, с които кореспондирам. Обичам интернет. Въобще времето ми 
минава много бързо. Имам си и други развлечения. Имам си зайчета, други 
животинки, на които се радвам – котенца, кучета. Изобщо времето ми е изпълнено с 
много приятни ангажименти. Живея пълноценно.  
 
Точно това исках да ви питам. Какво означава свободно време? Времето, в което 
не сме на работа, или друго? Примерно аз мога да кажа, че във времето, в което 
не съм на работа, правя неща, които са за работа. За вас какво представлява, 
каква е функцията на свободното време? Време, с което наваксваме това, което не 
сме успели в ежедневието, или друго? Към дамите и въпросът – свободно време 
ли е да се изчисти, сготви, да се изглади и т.н.? 
 
За мен свободно време е времето, което отделям за себе си и върша неща, които ми 
доставят удоволствие.  
 
Съгласни ли сте и вие, че свободното време е време лично само за мен? 
 
Свободното време според мен е, когато се чудиш какво да правиш и си намираш все 
нещо. Така да се каже, свободен избор.  
 
Свободното време е време за почивка, за отдих, за общуване. Да се занимаваш с 
неща, които могат да те възстановяват по някакъв начин психически. Да можеш да 
поемеш и другите отрицателни емоции, които се получават. То трябва да има 
специална стойност, иначе не помага. Да легне да спи човек - не е свободно време, 
това си е ангажимент, който е необходим. Готвенето също е свободно време, защото 
аз изпитвам удоволствие от него. Обичам да си правя някакви неща, които сам си 
измислям. Всеки си има начин на общуване с природата.  
 
Според мен свободното време е това, което не свързвам с професионалните 
ангажименти. Когато върша нещо вкъщи, което свързвам с училище, това не е 
свободно време. Въпреки че влиза в свободното ми време и аз мога да реша по кое 
време мога да го свърша. Но то ми е ангажимент, който трябва да свърша. Оттам 
нататък, дали ще сготвя, дали ще изляза с приятелка, е свободно време. Както каза 
господинът, зависи дали ми доставя удоволствие, или не. Малко е сложно да 
определим, че домашният труд не е свободно време, защото за някои той е 
удоволствие. Ако си пенсионер и имаш изцяло свободно време, може би го има това 
разграничение. Но на мен ми се струва, че това, което е свързано с професията ми, не 
е свободно време, оттам нататък всичко е свободно време и от мен зависи с какво ще 
съм ангажирана. 
 
Има ли свободното време типични места, на които се прекарва? Казахте, че 
ходите в Балкана на екскурзия. Други в града, в кафенета. Това ли са местата? 
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По принцип да.  За мен свободното време е времето, в което мога лично аз да реша 
какво да правя. Това, което на мен ми е приятно. Това, което не е свързано с някакви 
задължения, независимо дали са свързани със семейството вкъщи, или с работата. 
Времето, в което аз мога да си определя какво точно да правя. Това е свободно време 
и оттук натам вече зависи от настроение и от всичко как ще го прекарам. Ако е хубаво 
времето, съответно ще бъда навън.  
 
Т.е. за свободното време местата са както навън, така и вкъщи? Предполагам, че 
имате предвид както обществени, разбирайте – театър и всякакви такива 
мероприятия, така и частни? 
 
Да. 
 
Един страничен въпрос. Във Враца мол имате ли? 
 
Не. 
 
Не. 
 
Има нещо подобно на два етажа, но няма толкова посетители. Опитаха се да го 
направят, но явно не върви търговията. Остана само на един етаж. Така че прилича 
леко на мол, но не е. 
 
Не е. 
 
Е, според града. Супермаркетът на селото.  
 
Задавам ви въпроса, защото в София много хора прекарват свободното си време в 
мола. Това е едно частно пространство, където хората прекарват свободното си 
време.  
 
Да, но като отидеш в мол, трябва да имаш поне един-два часа. 
 
Факт, ти можеш за 15 мин. да направиш едно кръгче. 
 
Не става толкова бързо. Отиваш до автомата, взимаш си кафе и сядаш пред ТВ да 
гледаш „Добро утро, България”. 
 
Кое е идеалното място за  прекарване не свободното време? Фантазирайте. Как 
изглежда идеалното място? Какво трябва да предлага? 
 
Ако в свободното време нямаш компания, ако няма допълнителни фактори като 
природа и музика, ако не разполагаш със себе си достатъчно и мислиш за след 
свободното време какво ще бъде, то не е пълноценно.   
 
Т.е. на това място, на което се случва свободното време, трябва да има хора, да 
има забавление? 
 
Забавление и най-малкото природа. Не е толкова важна консумацията, колкото това, 
което е на разположение.  
 
За мен е различно. Като съм била цял ден на работа, ми се иска, като се прибера 
вечер вкъщи, да е тихичко. Да съм сама, да се отпусна и да си почивам. Като си 
почина в събота, в неделя пък ми се иска да изляза някъде с някого, било то сред 
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природата, било на кафе и да се видя с познати. Всеки път е различно. Зависи как го 
усещаш.  
 
Нека говорим за това, което е навън, вкъщи ясно. 
 
Аз казвам, че нещата са просто различни. Навън обичам най-много сред природата. 
Ако сте били в Етрополския балкан, там е много красиво. Много по-различно от 
Врачанския.  
 
Т.е. едното място е с много хора и шум, другото идеално място е тихо и спокойно? 
 
Да, зависи как се чувства човек. Аз като съм на работа по цял ден, правя нещо, все 
нещо се иска. Вечер пък ми се иска да е тихо и спокойно. 
 
С кого прекарвате свободното си време? Със семейството или с приятели? 
 
Пак е различно. Повече с приятели. Събота и неделя се виждам със семейството ми, 
тъй като те не са тук.  
 
Има ли място, което липсва във Враца, на което човек може да си прекара 
свободното време? Какво ви липсва? Места и начини за прекарване на свободното 
време? Не само места, но и начини. Примерно басейни, спортна зала и т.н. 
 
Има такива места и съоръжения, стига човек да има време и желание да ги посещава. 
Ако имахме и достатъчно средства, много неща щяха да ни липсват. 
 
Свободното време струва пари? 
 
Страшно много пари. Ако си представя, че отивам на една хубава вила, където има  
всички екстри, карам ски, басейни и т.н. Но ние нямаме възможност да си го 
позволим. Или просто да хвана самолетчето, да отида и до Париж да напазарувам. 
Много неща ни липсват, страшно много. Вие казвате, че и в София няма достатъчно 
неща за правене, но зависи пак от средствата. Ако имаш достатъчно средства да 
ходиш на театър, на концерти, е идеално. Аз познавам много близки, които са в София 
и нямаше нито една свободна вечер, в която да не бъдат в зала „България” или в този, 
или друг театър, а сега от работа – вкъщи, просто защото паричките едва стигат. Така 
че всичко е според средствата.  
 
Т.е. свободното време е нещо, което гълта финансов ресурс? 
 
Страшно много. Ако искаме да си представим място, което ни липсва във Враца. 
Колкото до кафета, където можем да отидем с приятелки, с любими хора за два часа, 
имаме. Правим го, чудесно и ефикасно е. От екстрите нямаме, но голяма част от нас и 
нямат възможност. Ако ги имахме, може би щяхме да си ги доставяме. Можех да 
отскоча до София и да се върна, ако имах възможност.  
 
Всички ли сте съгласни с това мнение, че е въпрос на пари?  
 
Да. 
 
Аз имам нещо, което искам да кажа, само да не се изтълкува погрешно. В свободното 
си време ми се ще да имам известна доза авантюризъм. В смисъл – нещо ново, нещо, 
което ми доставя удоволствие. И не на последно място внуците са голяма радост на 
хората, които ги имат. Ако умеят да си играят с тях, да общуват, това е такова 
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свободно време, което може да се оцени. Това, което казахте, че не сме много добре 
с паричните знаци, също ни пречи за свободното време и самочувствието, защото все 
пак всичко е свързано с пари.  
 
Нямаме и много работни места, има много безработни. Това ни се отразява. 
 
Аз като работих без заплата година и половина, това работа ли е? Имам приходи, 
защото съм пчелар и продавам нещо.  
 
Да си купи някой едно бурканче. 
 
Да, колкото да оцелееш. 
 
Има ли неща, които сте правили в свободното си време в миналото и вече не ги 
правите? 
 
Преди ходех много в Балкана, а сега мога да кажа, че от 10 години не съм стъпвал.  
 
Каква е причината? Нямате време? 
 
Нямам много време. 
 
Другите? Има ли нещо, което изчезва? 
 
Нещо, което ми е тъжно, че изчезна, са общите контакти, които имахме някога. В 
блока всички се събирахме на празници. В коридорите изнасяхме маси и празнувахме 
заедно. Много често се канехме на гости със съседите и т.н. Сега вече минават 
месеци, в които никой не ти звъни, за да те потърси за нещо. Всеки се е свил, не 
общуваме. Не е както по-рано. Това ми липсва на мен – начинът, по който живеехме 
задружно. Липсват ми големите празници. Тук има един празник – 2 юни, който е 
прекрасен и срещаш много хора. Аз обичам масови събирания, когато хората са добри, 
засмени, щастливи и не мислят лоши неща. Усмихват се и си казват колко е хубав 
денят. Липсва ми това, че няма къде да си носим новите тоалети. Дори на театър се 
ходи облечен всекидневно. Няма място, за което да се облека, да се чувствам 
красива, освен на Нова година или нещо такова. Друго, което ми липсва, са театрите и 
концертите, които тук няма къде да си осигуриш. Дори когато ги има, си броиш 
стотинките и си казваш, че ще пропуснеш и този път. Вече сме се свили до най-
необходимото, до най-материалното.  
 
Една част от вас казаха, че прекарват част от свободното си време в интернет. 
Това предполага, че имате компютри. Следващата тема в нашия разговор е защо 
има компютри? Кажете вие за какво ги използвате, защо ги имате?  Работите ли на 
тях, забавлявате ли се? 
 
Компютърът е част от всекидневието. Той просто е необходимост. Това е мое мнение. 
Аз посещавам пчеларски форуми. Интересувам се от всички по-специални неща, които 
не мога да получа от друго място. Компютърът ме задължава да седя на едно място, 
да чатя или да се забавлявам. Но истината е, че интернетът е необходимост. Някои 
седнат и си играят. Моята съпруга много обича да си играе на карти. Аз никога не съм 
превключвал на тези места, защото има достатъчно полезни неща, които мога да 
прочета. Препоръчвам ви да прочетете за Лофант. Ще разберете какво богатство има в 
България, какви билки. Хората ги подминават тези неща, не се интересуват. В един 
момент за тях интернет е разход на пари и загуба на време.  
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Други мнение? Какво правите на компютър? 
 
Забавлявам се, но и като него чета и търся информация. Говорим си по скайпа с мои 
приятели от чужбина и колежки. За работата не ми е необходим, но пак си чета, ако 
ми трябва информация за нови средства. А също много чета за цветя, интересувам се 
от отглеждането им. Някога отглеждах, но така се стекоха обстоятелствата, че вече с 
това не се занимавам. Чета и много рецепти. Обичам в свободното си време да се 
занимавам с кулинария, да си доставям удоволствие на себе си и на околните. Когато 
ми се седи на компютъра, правя тези неща, когато ми се чете, си чета.  
 
Аз понеже работя по цял ден на компютър, вечер гледам минимално да съм пред него. 
Понеже и моите деца не са тук, си говоря по скайпа с тях и търся някаква 
информация, която ме интересува, било то за здраве, или нещо женско.  
 
Аз използвам компютър обикновено за четене на книги, които все по-трудно си 
купувам. За търсене на информация по моите дисциплини, разбира се, скайп, 
Фейсбук. Слушам също и музика. Сега, когато използвам интернет, виждам колко е 
полезен. Не за игри и такива неща.  
 
Всички сте съгласни, че ползването на компютър е необходимост? 
 
Да. 
 
Вече да. Откакто го използвам. 
 
Абсолютно да. 
 
Аз започнах с пасиансите с карти, защото никога не са ме учили на компютър. Когато 
навлязох в материята, оставих игрите. Сега мога да влизам в който си искам сайт. 
Жената засега само чете новините от компютъра и реди карти. И музика слушам. 
Много е приятно.  
 
Трябва ли човек да има някакви компютърни умения, за да ползва компютър? Или 
нещата, които вие ползвате, са така направени, че не е необходимо? 
 
Разбира се, че трябва да има познания. Имах един познат, с когото се заяждахме. Аз 
му казах: „Ей, ти не можеш дори да пуснеш един компютър! А той вика – как да не 
мога, хващам го и го пускам през прозореца”. 
 
За някои елементарни неща човек може да се понаучи, но за по-сложните се изискват 
знания.  
 
Аз съм ходила на курс. 
 
Вие ходили ли сте ходили на курс? 
 
Да. 
 
Аз не. 
 
Аз съм се учил от книги. От приятели също.  
 
Аз не мога да се доредя от внуците да седна.  
 



 стр. 52 
ЕСТАТ  www.estatbg.com 

 

Често ли ползвате компютър? 
 
Ежедневно. 
 
При всяка възможност. 
 
Всеки ден.  
 
Какви ще бъдат компютрите в бъдеще? Как си ги представяте? 
 
Като GSM. 
 
Джобен формат. 
 
Сигурно ще има неща, за които не можем да си представим, както преди 50 години 
хората не са можели да си представят какво ли чудо ще има. 
 
А искате ли да можете да правите на компютрите неща, които сега не можете? 
 
Да. 
 
Например? 
 
Искам да мога да рисувам. 
 
Творческата част? Правене на музика на компютър и т.н.? 
 
Да. 
 
Има такива програми. Фотошоп ли беше програмата. 
 
Но пак трябват знания. Самоук не може да се справи. 
 
Т.е. ако някой предложи курсове за такова нещо, да речем безплатно, вие бихте 
се записали? 
 
Веднага. 
 
Да. 
 
Казахте, че четете, но все по-рядко можете да си позволите да си купите книги. 
Ние се намираме в сградата на библиотеката. Идвали ли сте тук? 
 
Аз да. Редовно. 
 
И аз идвам с една моя приятелка. Тя има членска карта и с нея си разменяме книги.  
 
Това място от миналото ли е, или е нещо, което ще остане и в бъдеще? 
 
Трябва да остане. 
 
Трябва да остане, да. 
 
Поне за близкото бъдеще. 
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Защо трябва да остане? 
 
Много е различно да си четеш книга, легнал удобно, от това да четеш пред 
компютъра. На мен не ми доставя удоволствие на чета от компютър. Ако мога да си 
взема книгата, предпочитам пред това да чета от компютъра. Моят син изобщо не чете 
книги, само от компютър. Докато дъщеря ми също чете книги. 
 
Аз чета книги, които имат преводи в интернет. Има възможност да се правят преводи. 
Иначе предпочитам да си чета обикновените книга, да мога да се отпусна. Но има 
книги от американски автори, които трябва да се четат с превод. Там щеш, не щеш, 
трябва да използваш компютър. Аз съм от старото поколение и според мен книгата 
има по-добра стойност в сравнение с компютрите. Компютърът ме изморява и не е 
това удоволствие, което изпитвам с книга.  
 
Т.е. библиотеката дава информацията, която е удоволствие, компютърът дава 
информацията, която е полезна? 
 
Да. 
 
Музика може да се слуша, но четенето на компютър не е същото според мен. 
 
На компютъра можеш и филми да си гледаш, има големи плюсове. Книгата ти 
предлага само едно.  
 
Това е зала на библиотеката. Тук също се ползват компютри, когато си търсим книги. 
Като се осъвремени библиотеката с компютър, мисля, че е добра комбинация.  
 
Колегата каза, че компютърът изморява. Изморяват тези с крушките, другите, 
плоските, не. Защото при тези монитори има крушки, които те облъчват. Като си на 
50-60 см. от него, не облъчва. Докато плоските не облъчват и не изморяват така 
очите. Все едно е книга. Колкото изморява книгата, толкова и тия, плазмените.  
 
Проблемът е, че може би нашето поколение така се чувства. За съвременните млади 
хора, които почти не отварят книга, четенето може и да стане отживелица след някоя 
и друга година. Не знам дали ще се научат да предпочитат книгата. 
 
Защо не отварят според вас книга? 
 
Защото им е по-лесно. 
 
Свикнали са. Отделно, че пишат на латиница. Аз непрекъснато им правя забележка, но 
им е по-лесно така.  
 
Компютърът им е по-близък, отколкото библиотеката.  
 
Вкъщи си е по всяко време. 
 
Щеш, не щеш, четеш от компютъра. 
 
Знаете ли, че съществува тази зала? 
 
Аз не знаех. 
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И аз не. 
 
И аз не знаех. 
 
Тук всички компютри са работещи, имат връзка към интернет и достъп до база 
данни. 
 
Много хубаво. 
 
Кой трябва да ви каже, че съществува такова нещо? 
 
Такъв, който няма компютър вкъщи. 
 
Т.е. вие не бихте дошли тук? 
 
Ние имаме други удоволствия, които ни запълват свободното време, трябва да се 
вдигна 10 км, за да дойда до тук. Това не ме устройва.  
 
Може би за децата. 
 
За младите хора е подходящо. 
 
Училищата са наблизо и е удобно да дойдат и да си видят нещо, което ги интересува.  
 
Ако си представим, че това е една част от библиотеката. Долу са книгите, тук са 
компютрите. Представете си това място примерно след 10 години. Как ще 
изглежда? Ще ги има ли книгите, ще ги има ли компютрите? Какво друго ще има?  
 
Може би долу ще има още компютри. 
 
Или ще има и друга зала с компютри. Увеличили са се. 
 
Аз като посещавам библиотеката, се срещам с хора на моята възраст и с по-възрастни 
от мен. Затова мисля, че ще има повече компютри. 
 
Долу ще има лаптопи.  
 
Или електронни устройства. 
 
Електронните книги, които са само един екран? 
 
Да. 
 
Точно. 
 
Все пак и младите четат книги. Аз имам внучка, която казва, че когато прочете 
книгата, вижда нещата по-различно, отколкото от компютър. С удоволствие все още 
чете книги. На скоро трябваше да прочете „Тютюн”. Със съпруга ми навремето сме 
купували всякакви книги и тя като дойде, казва – трябва ми тази, тази и тази книга, и 
си чете. Все пак има интерес и от това. Много по-различно е в книгата, по-
художествено е написано там. 
 
Ще ви прочета няколко твърдения, ще се опитаме да намерим причината. 
Хората четат все по-малко. Защо? 
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Имат по-малко свободно време. По-малко средства, за да си закупят книги.  
 
Облъчват ги с информация навсякъде.  
 
Какво означава четат? По принцип четат или четат книги? 
 
По принцип четат. 
 
Аз не съм съгласна.  
 
Ако става въпрос за вестници, има такива, които не ги чета. От списанията може да се 
намери нещо. Има една банална история, която трябва да се чете. Плюс това 
телевизията започва още за добро утро с новините. 
 
И ти като вземеш вестника, вече няма смисъл. 
 
Аз мисля, че човек като прочете заглавията във вестника, повече няма нужда да чете. 
 
Има нещо вярно по отношение на учениците. Наистина четат по-малко сериозни неща. 
Глупости, списания от рода на всеизвестните. 
 
„Блясък”, „Хай клуб”? 
 
Да. Ако това ще бъде четенето, четат. Ако ще бъде чатенето във Фейсбук. 
 
Това е комуникация. 
 
Пак четат нещо. 
 
Сериозната литература, която са чели предишните поколения, с времето е все по-
малко и по-малко. Това личи и в културата ни. За сериозните неща съм съгласна, че 
четат по-малко. 
 
Някога имаше телевизия с един канал. Тази телевизия започва сутрин и свършва 
вечер. През нощта вече няма телевизия. Като нямаш избор и няма какво друго да 
гледаш, сядаш и четеш книжка. А сега колко канала са? Не можеш да си избереш 
какво да гледаш дори, пък ще седнеш да четеш книги. Или на компютъра да седнеш 
да поиграеш, початиш. Има много занимания. 
 
Отделно има много развлечения – дискотеки, фитнес, младото поколение кога да 
успява. 
 
Следваща теза – специализираната литература е много скъпа. Вярно, невярно и 
защо? 
 
Тя вероятно трябва да е скъпа, защото е специализирана. Но за джоба на средния 
българин предполагам, че е трудно. Така, както преди сме си купували с томове 
книги, целия Иван Вазов или други автори, сега е трудно. Това е за средно 
статистическия българин, за тези, които имат възможности, е друго. Вече зависи дали 
те се възползват от това. 
 
А защо е така? Защото е за някаква определена група хора, или...? 
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Едно време, ако си спомним за руската книжарница, там имаше техническа 
литература, която беше на много ниска цена. Тогава ние сме си накупили различни 
томове и имаме големи библиотеки. Плюс това който е ходил на специализация, всеки 
си е купил литература. За техническата литература си заслужава човек да отиде и да 
даде дори повече пари, ако има перспектива за в бъдеще. Но някои от нас не правят 
тези сметки.  
 
Само като видим учебниците за студентите и специализираната литература, струват по 
100-200 лв., които е много трудно да се отделят. Говоря за бедните хора. Явно в целия 
свят е много скъпа. Би трябвало сигурно, за да могат да печелят тези, които я пишат, 
естествено. Но от друга страна, е трудно достъпна за повечето хора.  
 
Голямата библиотека вкъщи означава ли и ще означава ли все повече признак за 
някакво богатство? Това, че имаш много книги. 
 
Духовно, да. 
  
Материално? 
 
И материално. Защото да можеш да си ги купиш, означава, че имаш. Едно време не 
беше толкова трудно.  
 
Материално какво означава? След време даваш книгите на антиквар. 
 
Ще ви дам един пример. Предполагам в интернет сте виждали портрети на разни 
богати чужденци. В повечето случай възрастният представителен господин е на 
фона на една гигантска библиотека. Рядко е на фона на БМВ или на фона на 
замъка си. 
 
Той е на фона на библиотеката, но в джоба му няма GSM и на бюрото му няма 
компютър. 
 
Научните списания са по-полезни от учебниците. Вярно ли е? Имате ли представа 
или не знаете? 
 
Не мога да кажа. 
 
Все по-рядко четем научни списания. 
 
Бих казал, че някои от тях просто преписват. 
 
От интернет? 
 
От интернет или от минало време. Ако от достатъчно време си вътре в нещата, 
преценяваш, че не всичко е преписано. Зависи от човека.  
 
Ако си представим библиотеката като човече или като място, какъв образ има 
библиотеката и какъв образ ще има в бъдеще? Възрастна госпожа или нещо младо 
и динамично? 
 
Аз си мисля, че студентите още известно време ще ползват с успех библиотеката. 
Имам предвид моите деца. Не всеки студент има достъп до интернет. Все пак в 
библиотеката има достъп до по-точни книги и е по-лесно.  
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Много възрастна госпожа. 
 
На мен ми се иска да бъде на средна възраст с много младежки ентусиазъм. Т.е. да се 
променя, да остава пак библиотека, но и да се променя спрямо условията. Все ми се 
струва, че книгата няма да изчезне много скоро. Поне не в близко бъдеще.  
 
Аз съм убеден, че госпожата е в чаровна възраст, и това ме радва.  
 
Може ли това да е библиотека? (Модераторът показва снимки.) 
 
Прилича на мол. 
 
Това може ли да е библиотека? 
 
Това прилича на изложбена зала.  
 
Да, галерия. 
 
Това може ли да е библиотека? 
 
Театър. 
 
Това може ли да е библиотека? 
 
Може, защо не. 
 
Като детска читалня. 
 
Следващите две да видим.  
 
Като детски център. 
 
Да, детски център. 
 
А това може ли да е библиотека, или е като магазин? 
 
Това са като рафтове. 
 
Книги ли има на тях? 
 
Плочи, дискове, музикални инструменти. 
 
Аз мисля, че всичко може да е библиотека. Тук ще си седна и ще си чета. Нямам 
никакъв проблем. Може би някаква зала, която е към библиотеката. А онова е кафето 
за разговори към библиотеката.  
 
Това може ли да бъде библиотека? 
 
Да. 
 
Зали в библиотеката, където се събират и говорят по интереси. 
 
Читалня.  
 



 стр. 58 
ЕСТАТ  www.estatbg.com 

 

И това последното. Това са едни деца, които играят на компютърна игра. Може ли 
да е библиотека. 
 
Зад тях има нещо. 
 
Има книги. 
 
Ако компютърната игра е свързана с литература, с книги.  
 
Но са се обърнали към компютрите, не към книгите.  
 
Вярно е, но като ползват компютрите, поглеждат и към книгите. Т.е. това е начин да 
привлекат хора. 
 
Може да измислят всякакви изчанчени неща, стига да привличат интерес. Не е 
традиционно, но е възможно. За мен. 
 
Другите, смятате ли, че е възможно това да е библиотека? Или да бъде една 
библиотека, в която да има всичките тези неща? 
 
Всичко е възможно. 
 
Да. 
 
Да е като тази тук. С книги и компютри. 
 
 
Даже да има и време за почивка. Като бяхме студенти, като сме чели в библиотеката, 
сме се чудили къде да отидем да почиваме. Ето, има си кафенце, има си занимание за 
децата, където да почиват. После пак отиват да четат. 
 
Отделно си има читалня. 
 
Бъдещите библиотеки едва ли ще останат точно такива. Ще стават все по-атрактивни. 
 
Може ли на едно такова място, където да гледате филми, да слушате музика, 
децата да играят компютърни игри и в същото време да могат да си играят в 
голяма детска стая, да има зала, в която да се правят курсове примерно по 
пчеларство. Вие се занимавате с пчеларство и давате информация на други. Който 
иска да слуша за пчеларство, да ви посети. Може ли това да бъде такава зала? 
 
Зала по интереси. 
 
Да. 
 
Може ли това да бъде библиотеката на бъдещето? Едни да дават съвети на други и 
да обменят идеи? 
 
Може. 
 
Може. 
 
Представям си и Кумчо Вълчо да посреща децата. Може да има всякакви атракции, 
стига да могат да се привличат хора. 
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Аз бих казал, че има и комерсиална страна на въпроса. Дано не се обиди някой. 
Казвам го като пчелар, понеже ние провеждаме курсове. Аз от 40 години се занимавам 
с лекторска дейност в международен мащаб, не само в България. Всичко това е 
свързано с пари. Идеята е такава, че ако стане курс, той става по специален начин. А 
и хората, които искат да научат, трябва да са с молив и тефтер. Идеята е да са дали 
нещо, за да получат. Иначе те няма да идват. Нищо не ги задържа. Библиотеката е 
едно обществено място, което има своята стойност. За да се провеждат курсове, 
говорим за затворен кръг, за изолирана система хора. Част от тях имат определени 
интереси. Стаята трябва да бъде оборудвана. Ние се занимаваме отдавна с такива 
пчеларски въпроси, но не сме напреднали, защото при нас повечето хора са на 
почетна възраст. 
 
Може би пчеларството беше лош пример, защото това е и бизнес. Нека да си 
говорим за цветарство. 
 
Моето мнение е по-различно от неговото. В свободното си време мога да се събера с 
5-10 мои приятелки и да си обменим нещо като опит. Тя да каже как гледа нейните 
цветя, аз – как гледам моите. Защо нейните имат буболечки, моите нямат. Не като 
курс, като обучение, а като общуване. 
 
Аз например нищо не разбирам от цветя, ако искам да се науча, вие сте тази, 
която ще ме научи. Ще извадя тефтер и ще си водя записки. 
 
Тогава идват другите неща, както казва той. Вече трябва да е организирано. 
 
Но защо, нека си има такива залички.  
 
Да, ще има зали за вас и за другите. 
 
Ще има зали по интереси. Който иска, идва. Гледа, обсъжда. 
 
Така става, да. 
 
Това е начин на комуникация, да се съберем и да обменим опит. 
 
Може ли това да бъде място, където да си прекарвате свободното време, ако 
библиотеката има този вид? 
 
Защо не. Примерно аз имам въпроси по една тема, тя – по друга. 
 
За цветя и за билки може да стане. Тези неща са достъпни.  
 
Това би могло да стане за всичко. Както казахте, за рисуване на компютър или 
музика. Някой, който разбира от тези неща, не пречи да даде насоки на другите, 
които не умеят, и да им каже кое как става.  
 
Стига да има възможност библиотеката. Ако има различни зали за тази цел, мисля, че 
може да привлича все повече хора.   
 
Изключваме ли в този сценарий фактора пари, ако приемем, че това е една 
библиотека? Очаквате ли да плащате на такова място примерно членството си в 
тази библиотека, или казвате, че може да бъде безплатно. 
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Плаща се членство. 
 
Но то е минимална сума. 
 
Символично е. 
 
Ако изхождаме от българските условия, първоначално би трябвало да бъде безплатно 
или с някаква минимална такса. Ако има големи цени, просто хората няма да идват. 
Ако стане атрактивно и интересно с не големи средства, ако споделиш опит и научиш 
нови неща, мисля че ще има все повече посещения. 
 
Искате ли да има такава библиотека? 
 
Кой не иска. 
 
Разбира се. 
 
За мен ще бъде удоволствие. Но едно е да искаш, друго е да имаш. Ние преценяваме 
нещата от друга гледна точка. 
 
Всичките тези снимки, които ви показах, плюс още тези са библиотеки. 
 
Светът върви много по-бързо, отколкото ние имаме условия тук, и сигурно нещата там 
са различни. 
 
Всеки един е с видеокамера и с интернет, има и принтер.  
 
Долу също отиваш и казваш какво търсиш в момента, тя ти отваря на компютъра и 
намираш каквото те интересува. Дали го има в момента, дали не. 
 
Прочетох една табела, че имате достъп до „Сиела”, което е цялото правно 
законодателство.  
 
Аз не съм ползвала долу компютър, само достъп до книги, които не мога да си позволя 
да си купя. Долу има всички удобства. 
 
Ако приемем, че библиотеката може да бъде място за общуване, където се 
събират хора, място, където могат да се провеждат курсове, където се трупа 
допълнителна квалификация. Може да бъде филмотека, да се гледат филми. 
Малко кино. Какъв трябва да е библиотекарят според вас? 
 
Широко скроен и ерудиран, усмихнат. 
 
Според мен трябва да бъде профилиран, да бъде в съответния профил. Едва ли има 
човек, който може абсолютно всичко. Да е много наясно с филмотеката, да е много 
наясно с киното, с книгите и по-скоро с вид книги. За специализирана литература, за 
обща култура. Навлизаме вече в профилиране на самите библиотеки. Цялата 
библиотека като библиотека да, но оттук натам всичко трябва да бъде профилирано, 
за да може да се използва така, както трябва.  
 
А в момента библиотекарите какви са? Пазители на книги, хора, които могат да 
препоръчат книга, или хора, които знаят коя книга къде се намира? 
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Предполагам, че това са и хора, които са изчели голяма част от книгите. Не могат да 
изчетат всичко, но могат да бъдат полезни със съвет. Ако се търси нещо по дадена 
тема, да препоръчат.  
 
Повече от пазители на книги са. Когато ги попиташ нещо, веднага включват, знаят кое 
къде е и предполагам, че имат компютърни и други умения, които по-рано ги нямаше. 
 
Нещо да кажете за библиотеката, така че да бъде полезна за в бъдеще? Целта на 
проекта е да се измисли как една библиотека да се превърне в атрактивно място 
за прекарване на свободното време. Т.е. това не е нещо, където има само книги, 
защото факт е, че хартиеният носител на книгата става все повече демоде, 
колкото и тъжно да е. Съществуват т.нар. електронни книги, които можеш да си 
четеш в леглото. Едно такова средство събира сто хиляди заглавия, т.е. не ти 
трябва огромна квадратура, където да подредиш книгите си, те се събират само в 
това устройство. Светът върви в тази посока. Библиотеките обаче съществуват и 
библиотеката никога не е била място, където да има само книги. В миналото там 
са се преписвали книги, била е културно средище и големият въпрос е как 
библиотеката да продължи да бъде това. 
 
Бих искал да загатна нещо. Навремето имаше една поредица избрани романи. Много 
хора ги четяха. Те бяха такива книги, които отговаряха на нашите изисквания за 
времето си, и ако библиотеката съумее да убеди част от хората, които са нейни 
читатели, на базата на общуване да използват цитати от прочетени книги. Има хора на 
такава възраст, че ще бъде удоволствие за тях да общуват на това ниво, да си 
поседнат на кафе, да общуват с хора на тяхната възраст, по този начин те успяват да 
се разтоварват. Може да се направи зала за общуване, където и други въпроси да се 
разглеждат. 
 
Литературен клуб? 
 
Да, това има вариант за посещаемост и за по-голяма публичност.  
 
Ясно е, че е за определен кръг хора, но как тази група да се разшири? Да не е 
само за т.нар. книжни плъхове. 
 
Тук има малко философия. Има хора, които предпочитат библиотеката. Други 
предпочитат кафетата. Може да се помисли по тези въпроси. 
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Групова дискусия Враца. Възрастова група 16 - 19 

 

Това е най-обикновен разговор. Правим запис, защото ни трябват цитати. От една 
страна, записваме с диктофон, от друга, Калина си води записки. Ще помоля 
всеки един от вас да се представи, като аз ще съм първа. Казвам се Цвета и 
работя това. Не бих казала, че разполагам с много време, но в малкото, което 
имам, основно спя. В определени случаи ходя на кино.  
 
Казвам се Мартин и съм ученик. Общо взето в момента уча, защото имам изпити.  
 
Какво учиш? 
 
Карам компютърни курсове и ще държа изпит. Отделно си подготвям документите, 
защото ще уча в Англия. 
 
Какво ще учиш в Англия? 
 
Право. 
 
Това означава ли, че ще останеш там? 
 
Не знам какво ще става. 
 
Аз се казвам Ивет и съм ученичка. Свободното ми време не е много, но когато го 
имам, излизам с приятели. Иначе се подготвям за матурите и кандидатстудентските 
изпити.  
 
Какво ще учиш? 
 
Строително инженерство. 
 
Казвам се Теодора и също съм ученичка. През свободното си време, ако г-жа 
Андонова не ни кара да ходим на театър, и аз излизам с приятели. Забавлявам се, 
слушам музика. Засега съм оставила ученето на заден план.  
 
Аз съм Петър и съм кандидат-студент. В основни линии се готвя за изпитите. В 
свободното си време гледам да спортувам, да се виждам с приятелите си.  
 
Аз се казвам Пламен. Ученик съм. И аз като всички останали се готвя за изпити. През 
свободното си време обичам да спортувам най-различни спортове и, ако имам време, 
вечерите гледам филми.  
 
Аз се казвам Искрен и също съм ученик. Сега ще кандидатствам. Обичам да спортувам 
и да излизам. 
 
Казвам се Викторио. 12 клас съм. Готвя се за предстоящите изпити. През свободното 
си време предимно излизам.  
 
Тази година всички учите. Миналата година какво правихте в свободното си 
време? Има ли нещо, което преди сте правили, а тази година вече не можете да 
правите? 
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Преди карах сноуборд.  
 
Не става въпрос от метеорологична гл.т., а какво правят през свободното си време  
хора като вас? Висите в кафетата, говорите си с приятели, сваляте мацки, 
съответно пичове, или нещо друго? 
 
Миналата и по-миналата година имахме повече време да се събираме в домашни 
условия. Сега през седмицата гледаме да учим, а петък да си освободим. Това е, 
което според мен сега го няма – да си ходим на гости един на друг.  
 
Друго? Питам ви, защото в София хората на вашата възраст седят в мола. Не че 
пазаруват, просто висят там. От първата дискусия във Враца разбрах, че нямате 
такъв. Значи вие не висите в мола. Какво правите друго? 
 
Висим в кафетата. 
 
Имаме си търговски център. 
 
Това е този, който бил на два етажа, а вече е на етаж и половина? 
 
Да. 
 
Има една закусвалня, в която висим по цял ден.  
 
Кажете ми за какво е свободното време? Как гледате на него? В свободното си 
време правите неща, които не правите във времето, в което сте заети, или нещо 
друго? 
 
Свободното време е, за да се отърсиш от стреса през заетото време. 
 
 
Заетото време е училище? 
 
Училище, а някои и работят. Някой път се прибирам у нас нервен и понеже не искам 
да си го изкарвам на близките ми, отивам и тренирам нещо.  
 
Свободното време е да правиш неща, които ти доставят удоволствие. 
 
С по-различни хора ли се виждате в свободното си време, отколкото във времето, 
в което сте заети? Или са едни и същи? 
 
Почти. Има хора, които се припокриват. 
 
При всички ли е така? 
 
Да. 
 
Общо взето, да. 
 
По различен начин ли сте облечени в свободното си време? 
 
Да. 
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Т.е. има дрехи, които са за свободното време, и такива, които са за заетото? 
Изключваме облеклото за спорт. 
 
Горе-долу по един и същи начин. 
 
По един и същи начин. Всеки има стил, предполагам. 
 
Различно ли ви е поведението през свободното време? 
 
Определено.  
 
Не. 
 
Зависи с какво сме заети. Ако е на училище, последната година е малко по-разпусната 
и все едно сме си на кафе.  
 
На кои места си прекарвате свободното време? Не искам имена на кафенета, 
закусвални и т.н., дайте по-общо. Типове места. 
 
Заведения. 
 
Барове, дискотеки. 
 
Фитнес зала. 
 
Има ли място, което ви липсва тук? 
 
McDonald’s. 
 
Кино. 
 
Тук всичко е доста ограничено и няма голям избор. 
 
Киното. 
 
Казаха ми, че има кино. 
 
Има, но не работи. 
 
На театър ходите редовно, доколкото разбрах. 
 
Всеки месец по два пъти. 
 
Някои ходят. 
 
Само кино ли ви липсва? 
 
И заведенията са ограничени.  
 
Да има малко повече дискотеки, клубове. 
 
Мол. 
 
Магазини. 
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Магазини. 
 
Вие имате толкова много магазини.  
 
Не стават. 
 
Като гледаш примерно четири години едни и същи магазини и кафенета, свикваш и не 
ти правят впечатление. Ние търсим нещо ново. 
 
Разнообразие? 
 
Да, разнообразие. 
 
Втората част от нашата дискусия е на тема компютри. Колко от вас имат компютър 
вкъщи? 
 
Всички. 
 
Какво правите на тях? 
 
Фейсбук. 
 
Това е основното, да. 
 
Скайп също така. 
 
Zamunda. 
 
И музика. 
 
Youtube, vbox, клипчета, музика. 
 
Специално за мен и учене. 
 
Основно го използвам да комуникирам. 
 
Компютърът е средство за комуникация? 
 
Да. 
 
Преписваме домашни оттам. 
 
Някой от вас има ли някакво творческо хоби – музика, ди джействане, графичен 
дизайн? Има ли някой с интерес в тази област? 
 
Аз съм и диджей също така. 
 
А ползваш ли компютъра за тази цел? Приложенията? 
 
Да. 
 
Другите? Обработка на снимки, създаване на видео? 
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Не – всички. 
 
Защо не? Не ви интересно ли? 
 
Трябва да имаш талант за това. Аз специално нямам. 
 
Аз нямам интерес. 
 
Човек трябва да го влече това, за да го прави. 
 
Можете ли да ми разкажете за първата си среща с компютъра? Фейсбукът, 
скайпът, свалянето на филми и музика не изискват някакви сериозни компютърни 
умения. Оттам нататък имате ли умения за работа с компютър? 
 
Можем да работим с Microsoft Office – Word, да създаваме таблици. Документи. 
 
Презентации. 
 
Правите ли презентации? 
 
Да, аз мисля, че всички могат да ги правят. Това ще ни помогне и занапред за 
университета, ако там се налага да ги правим. 
 
Учили ли сте как се правят? 
 
Да. (всички участници) 
 
Сега повечето неща се представят с презентации. 
 
И сте учили как се правят презентации, таблици в Ексел? 
 
Да. 
 
Това го правите в училище? 
 
Да. 
 
И на Фотошоп работят повечето. 
 
Повечето работят на Фотошоп? 
 
Някакви елементарни неща. 
 
Можете ли наистина всички да работите на тази програма? 
 
Да. 
 
Аз не мога. 
 
Не. 
 
Частично. 
 
И аз като нея мога частично. 
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Имам слаби познания, но все пак ги имам. 
 
А Фотошоп в училище ли сте учили? 
 
Не. 
 
Ние да. Но в 9-и клас, вече не помня. 
 
Мислите ли, че в някакъв определен момент ще ви трябват повече компютърни 
умения? 
 
Зависи с каква работа се захванем. 
 
Надявам се не. 
 
Т.е. компютърът ви трябва за комуникация? 
 
Главно за това. 
 
И за информация. 
 
А защо не си комуникирате по мобилните телефони? По-скъпо ли е?  
 
Доста по-скъпо. 
 
Ако мобилните телефони бяха безплатни, кое щяхте за изберете – тях или 
компютрите? 
 
Компютъра. 
 
Аз телефона, защото тогава нямаше да се пише. 
 
Компютърът, от друга страна, ти дава възможност да комуникираш с повече хора по 
едно и също време.  
 
А с телефона не може, така ли? 
 
Може, но е много по-лесно с компютър. 
 
Пребиваването в интернет начин за прекарване на свободното време ли е, или не? 
Преди вас участниците в групата бяха възрастни хора, които казаха, че 
свободното си време прекарват в скайп, Фейсбук и т.н. При вас как е? Свободно 
време ли е комуникацията в скайп или  е нещо между другото? 
 
Между другото. 
 
И при мен така. 
 
За мен си е свободно време. 
 
Т.е. когато учиш, не си във Фейсбук? 
 
Да. 
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Всички ли сте така? 
 
Да. 
 
Не. 
 
Моите Скайп и Фейсбук си стоят включени, но аз си уча. Не им обръщам особено 
внимание, докато уча. 
 
Следваща ключова тема –информация. Какво ви идва наум? 
 
Google. 
 
Питаме Google за всяко едно нещо? 
 
Да, знае всичко. 
 
Не всичко. 
 
Какво не знае? 
 
Предполагам, че има неща, които не знае. 
 
Какво е информацията – знание, забавление? 
 
Знание. 
 
Ако знаеш как да го използваш това знание, може да се превърне и в забавление. 
 
Добре де, но информацията, че Брад Пит и Анджелина Джоли имат n на брой 
деца, какво ви дава? Има ли ясно разграничение между знание и забавление? Ако 
искам да се забавлявам, да вляза в еди-кои си сайтове, ако не искам - в други и 
т.н. 
 
Има разлика. 
 
Да. 
 
Кои сайтове са за знания, кои за забавление? 
 
Уикипедия е за знания, kefche - за някакво забавление. 
 
Уикипедия ли е източникът на информация? 
 
Помагало също. Или форуми. Има и препратки към сайтове, които вече са използвани.  
 
Интернет на български ли ползвате или на чужди езици? 
 
На английски. 
 
На английски. 
 
На български. 
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На български. 
 
И на английски, и на български. Всеки път различно. Все ми е едно. 
 
Български. 
 
Може ли информацията да бъде начин за прекарване на свободното време? В 
смисъл трупането на информация? И каква информация бихте търсили, за да ви е 
забавно и да ви доставя удоволствие? 
 
Нещо, което ме интересува в момента. Например да видя как е завършил някой мач. 
 
Другите? Информацията може ли да бъде начин за забавление? 
 
Може, но е трудно да кажа какво точно. 
 
Може да бъде. Все пак си запълваш времето. 
 
Каква информация трябва да търсиш, за да си запълниш времето? 
 
По дадена тема, по даден въпрос. Сядаш и почваш да търсиш. Това ти загубва времето 
и през това време не се занимаваш с друго. 
 
Но като ти е интересно, защо да не бъде забавление. 
 
Ако трябва да напишеш тема за училище, трябва да я напишеш. Забавно ли ти е това? 
 
Ти няма да го направиш в свободното си време. Ще го направиш във времето за учене. 
 
Кога ви трябва информация? Освен за училище, за какво друго ви трябва? За 
хобито на тези, които имат хоби. Освен спортистите и диджея, кой друг има хоби? 
 
Рисуване. 
 
Поезия. 
 
Като заговорихме за Фотошоп, той не е ли възможност да се занимаваш точно с 
рисуване, щом те интересува? 
 
За мен не. Аз рисувам графики. 
 
С молив? 
 
Да. 
 
Т.е. за твоето хоби компютърът не ти помага? 
 
Не. 
 
Добре, за какво търсим информация? Едното е за училище, другото - за хоби. За 
какво друго се търси информация? 
 
За нещо, което те вълнува. 
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Просто се подсещаш за нещо и го проверяваш. 
 
И когато имаш нужда. 
 
Били ли сте в тази сграда досега? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Да. 
 
Да. 
 
Знаете ли за тази техника тук? 
 
Аз за първи път я виждам. 
 
И аз. 
 
И аз. 
 
А другаде виждали ли сте ги тези компютри? Може да са били в друго помещение 
преди. 
 
Не. 
 
Не. 
 
Не. 
 
 
А в библиотеката за какво сте идвали? Да вземете Иван Вазов за училище или за 
друго? 
 
Като по-малък идвах и използвах компютъра. 
 
За книжки. 
 
Някои друг да е ползвал библиотеката? 
 
Аз съм я ползвал в 5-и, 6-и, 7-и клас, преди да имам компютър. След това вече 
започнах да използвам интернет и спрях да идвам.  
 
Освен задължителната художествена литература за училище, търсили ли сте 
някаква друга? 
 
Аз четях преди, сега почти не чета. 
 
Четете ли изобщо? Но честно. Отвъд задължителния материал четете ли други 
неща? 
 
Аз чета. 
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От една година не съм чел. Преди четях повече. В 12-и клас съм и ме мързи много. 
 
И аз преди повече се интересувах и четях. Сега ме мързи. 
 
Сега съм се съсредоточил само върху неща, които ще ми трябва за кандидатстване. 
 
Ако е интересно четивото, да. 
 
Какво значи интересно? 
 
На мен ми допадат фантастични работи и тях чета. 
 
Смятате ли, че след 20 години ще има книги? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Да се надяваме, че да. 
 
Искате да има хартиени книги с корици? 
 
Да. 
 
Не точно.  
 
А какво? 
 
Има и електронни книги. Безсмислено е да ги има всички поотделно, като го има в 
електронен вариант. 
 
Така, както се развиват технологиите, нищо не се знае. 
 
Затова ви питам дали ще има книги. Една електронна книга събира в себе си 
100 000 заглавия.  
 
Електронни книги ще има. Обаче нормални книги, не знам. 
 
Аз се надявам да ги има. Мисля, че няма да ги има, но ми се иска да си останат.  
 
Защо? 
 
Изобщо да четеш от компютъра си е натоварващо.Това е екран, влияе ти на очите.  
 
Смятам, че няма да изчезнат, но няма да се използват толкова, колкото до момента. 
 
А след 50 години как ще бъде? 
 
Ще измислят нещо още по-интересно. 
 
Ще бъдат екзотика, добре. А преди 20 години хората повече ли са чели, отколкото 
сега? 
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Доста повече. 
 
Тогава не е имало друг източник на информация. 
 
Т.е. интернет и компютрите замениха книгите като източник на информация? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Вярно ли е според вас, че хората четат все по-малко? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Да. 
 
Под четене не разбираме само книги, а четене изобщо. Имам предвид четене на 
вестници, списания и т.н. 
 
Смятам, че сега разполагаме с много повече информация, отколкото преди време. 
 
Интересно им е било преди. 
 
Т.е. хората са били по-широко скроени и са имали повече интереси? 
 
Да. 
 
Не са имали тази техника, която имаме сега. 
 
Когато е нямало тези средства за информация, човекът например си е знаел само за 
неговия град. Интересно му е да научи за другите градове, държави и затова чете. 
 
Сега каквото ти трябва, го намираш в интернет за две секунди. Преди 20 години 
енциклопедията е била нещо много интересно. За други континенти, за други 
държави, растения. Никъде не е било виждано и чувано. Може да е чувано само при 
разговори.  
 
Докато сега влизаш в Google и се разхождаш в Ню Йорк без проблем? 
 
Да. 
 
Второ твърдение – научната литература е много скъпа? Вярно, невярно? 
 
В интернет всичко се намира без пари. 
 
Обаче в интернет може да намериш нещо грешно, докато, ако го намериш в книга, 
вероятността да е нещо грешно, е по-малка. 
 
Например в Уикипедия всеки има право да пише. По този начин достоверността на 
информацията не е гарантирана. 
 
Доста често има грешна информация. 
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За коя Уикипедия говорим – на български? 
 
В целия й вариант е достъпно да се пише. 
 
На мен ми прави впечатление, че в българския вариант много малко модератори 
пишат, докато в чуждите има много хора, които контролират информацията. Ако 
напишеш нещо грешно, веднага след теб някой се логва и го поправя. Доколкото 
знам, има и правила. Тези, които пишат, се познават онлайн и поддържат връзка. 
Дискутират какво може, какво не може. Т.е. има комуникация между авторите, 
която създава правила. Но за българския вариант нямам представа. 
 
Не знам как се засичат в българския вариант, но аз доста често съм засичал грешни 
факти. По всякакви въпроси. Не знам кой го е написал, не знам кой го е поправял 
после. Когато влезеш и е наложително да знаеш този факт, а той е грешен, може да ти 
пропадне някаква работа. За предпочитане са затворените сайтове, където 
модераторите си пишат статиите, те са по-достоверни. 
 
Смятате ли, че списанията са по-полезни от учебниците? 
 
Не. 
 
Не. 
 
Не. 
 
Кои хора имат библиотеки? 
 
Умните. 
 
Предните поколения са имали и от тях може да са останали. 
 
Старите хора имат, младите не? 
 
Просто хората, които обичат да четат. 
 
Т.е. не е признак на социален статус? 
 
Не, дори може богат човек никога да не е виждал книга през живота си. 
 
Преди време книгите са били по-евтини и по-достъпни. Всеки е имал възможността да 
си купи. 
 
След 20 години ще има ли библиотека? 
 
Ще има електронни. 
 
Т.е. тази сграда няма да съществува вече в този вариант? 
 
Ще съществува в този вариант, но вместо да търся книга, ще се логна в даден сайт и 
ще си я намеря. 
 
В сървър на библиотеката. 
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Т.е. цялото съдържание долу на книгите ще бъде на сървър? Ще има само 
компютри. Влизаш и си търсиш каквото ти е нужно? 
 
Да. 
 
Смятате ли, че библиотеката може да бъде едно атрактивно място? 
 
Много трудно. 
 
Имам достъп от компютъра до тази информация. Защо трябва да дойда чак в 
библиотеката, като мога от вкъщи да го направя? 
 
Тези компютри тук имат достъп до места, до които домашните компютри трудно 
биха имали. Платени бази данни и други сайтове. Долу на вратата има надпис, че 
има пълен достъп до цялата база данни на „Сиела”. Това означава всички закони 
на държавата в последната им версия. Правна информация на най-високо ниво. По 
принцип, за да имаш достъп до „Сиела”, плащаш много пари.  
 
Според мен на хората, на които им е нужна тази информация, ще си платят. 
 
И няма да идват в библиотеката, така ли? 
 
Да, само в извънредни случаи. 
 
Т.е. за вас това място не може да бъде място, където да си прекарвате 
свободното време? 
 
Ако сложат манекенки за служители и направят едно кафе. 
 
Кафене и библиотекарката трябва да е манекенка? 
 
Да. 
 
Това библиотека ли е? (Модераторът показва снимки.) 
 
Не. 
 
Не. 
 
Това библиотека ли е? 
 
Това е трудно да се каже. 
 
Не. 
 
Това библиотека ли е?  
 
Би могло. 
 
Децата играят на компютърна игра. 
 
Може би някаква занималня, а не библиотека. 
 
Това библиотека ли е?  
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Не. 
 
Не. 
 
Не. 
 
В бъдеще библиотеката ще бъде доста по-различна от представата, която имаме в 
момента. 
 
Това библиотека ли е? Доста е размазана снимката, предупреждавам. 
 
Би могло. 
 
Не. 
 
С тия детски работи. 
 
Това библиотека ли е?  
 
Не. 
 
В никакъв случай. 
 
Това библиотека ли е?  
 
Не. 
 
Не. 
 
Не. 
 
Последното? 
 
Не. 
 
Нито едно не става за библиотека? 
 
Не. 
 
Това ли е библиотеката? 
 
Това става. 
 
Да. 
 
Това? 
 
Да. 
 
Може ли това всичко да бъде библиотека според вас? 
 
С малко повече въображение.  
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Събрано на едно място? 
 
Да. 
 
Може да стане, като се извадят отделни детайли. 
 
Кои детайли трябва да се извадят? 
 
Ако имаше плейстейшъни тук, щях да идвам. 
 
Кажете какво да се извади? На тези снимки има рафтчета с книги. 
 
Може само те да останат. 
 
Рафтчетата? 
 
Да. 
 
И столчета и масички, на които да се чете.  
 
Може и детският кът да остане. Докато родителите търсят информация, да оставят 
децата си. Някой да се грижи за тях. Но да бъде в отделна зала. 
 
Всичко това е библиотека. Можете ли да си представите такава библиотека в 
България? 
 
Не. 
 
Не. 
 
Прекалено са им криви разбиранията. 
 
Кое е криво? 
 
Ако има в библиотека плейстейшъни, определено никой няма да отиде в библиотеката 
за книги. Ще играе на тях. 
 
Няма значение. На 17-я час играейки на плейстейшън, все ще искаш да видиш и 
нещо друго. 
 
Ще излезеш да ядеш и пак ще се върнеш да играеш. 
 
Гледам, че всичките са с гръб към книгите. Така че… 
 
Снимките не са подбирани по такава логика. Просто съм търсила снимки на 
съществуващи библиотеки. Това например е фонотеката на една библиотека.  
Т.е. библиотеките по света имат отделни зали, в които може да се слуша музика 
на изключително добри слушалки и на много добро ниво. Отделно ако човек има 
по-нестандартни предпочитания за музика и няма къде другаде да я намери, там 
има разнообразие. Има и колекции от филми, които не вървят в момента по 
кината. Те са селекция от определен тип филми. Много от библиотеките, както и 
тази тук, правят обучения. Например ако всички вие имахте интерес към музика и 
някой можеше да миксира музика на компютър, се събирате и той ви показва как 
става това. Или как да си сглобите видеофилм. Правят курсове. Освен това има 
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детски кът. Това е и мястото за игра. Има кафене. Сцена, на която може да се 
случват някакви събития. Т.е. това не е библиотека в класическия смисъл на 
думата, а място, където има книги, информация и хората се събират да общуват. 
Представяте ли си в даден момент във вашия град да има такова нещо? И бихте ли 
дошли тук? Какви хора би привлякло едно такова място? Може ли това да бъде 
библиотеката на бъдещето? 
 
Не смятам, че градът е достатъчно голям, за да се поддържа подобно нещо. 
 
Защо? Какво общо има това? 
 
Смятам, че ще стои доста празно. 
 
Т.е. хората от този град не биха ходили на такова място и няма достатъчно хора, 
които да го правят? Враца не  е толкова малък град. 
 
Не смятам, че ще има много хора. 
 
Заради социалното положение по-скоро. 
 
Колко струва картата за библиотеката? 5 лв. я има, я не. 
 
Надали всичко това ще е включено в тази карта. 
 
Всичко това е включено в картата. 
 
Възможно е да има голяма посещаемост, защото се припокриват големи интереси – 
музика, игри и т.н. Хората, които ги интересува, биха дошли да научат нещо ново. 
 
Т.е. задължително условие е тези екстри да са безплатни? 
 
Или не много скъпи. 
 
Достъпни така да се каже. 
 
Ако всичко това струва 5 лв. на месец, пак ли няма да има хора? 
 
Тогава сигурно ще има хора. Поне достатъчно. 
 
Според мен ще има. 
 
Вие бихте ли идвали? 
 
Да. 
 
И безплатно да е, аз не знам дали бих дошъл. У нас мога също да си сваля каквато 
информация ме интересува или музика. Ако търсиш достатъчно, има всичко. 
 
Може би самата култура на хората е такава. 
 
Висенето по кафетата е по-добре, отколкото едно такова място? 
 
Ами да. 
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Това е изграден с времето стереотип. 
 
Представете си друга ситуация. Ако това място го е имало във Враца преди 10 
години. Щяхте ли да бъдете тук? Представете си, че е създадено, когато сте били 
на 7-8 години например. Родителите ви щяха ли да ви водят на това място? 
 
Да. 
 
Възможно е. 
 
Да. 
 
Щяха да ме доведат 1-2 пъти и да оставят на мен избора дали да идвам пак, или не. 
 
И ти щеше ли да идваш? 
 
Ако бях втори-трети клас, щях да идвам. Тогава нямахме такива възможности като 
компютрите. Тогава си прекарвахме времето навън. 
 
Тогава интернетът беше с едни карти, не както сега.  
 
Гледайте на това място като място, където общувате, не само във връзка с 
интернет. Вие казахте, че в свободното си време се виждате с приятели. Това е 
място за социални контакти. Библиотеката на бъдещето не е читалня, а място, 
където влизат и излизат хора, говорят си, случват се някакви неща. Не е като 
църква. Помислете го от тази гл. т. Родителите ви оставят в детския кът или на 
това място изобщо, за да се отърват от вас за няколко часа. Всеки родител има 
такава нужда от време на време. Вие се срещате с други деца и общувате, играете 
на компютърни игри или на нещо друго. В хода на времето как се развиват 
нещата? Пораствате и казвате, че това е демоде, или? 
 
Сигурно щяхме да ходим. Щеше да е изграден навик с времето. Приятелите ни щяха 
да ходят, значи и ние. 
  
Ако сме си изградили навици от малки да се събираме, сигурно щеше да се посещава. 
 
Точно това щях да ви кажа. Висенето по кафетата в свободното време е също 
отпреди 160 години, да речем. До ден-днешен хората продължават да го правят. 
 
Защото няма къде другаде да се събират. 
 
Дайте идеи за места. Къде бихте искали да се събирате? Изключваме 
кафенето.Имаме една сграда. Какво представлява тя, какво правим в нея, че да се 
събират хора? 
 
Може би спортни зали. Нещо по-достъпно и с по-хубави съоръжения.  
 
Тази сграда трябва да е много комплексна. Трябва да има абсолютно всичко. Зала за 
концерти, зала за опера, видеотека. 
 
Закусвалня. 
 
Кино, закусвалня, всичко да има. 
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Описахме град. 
 
Във вашия град има театър, има и концертна зала. Тези две зали вече 
съществуват. Махаме ги от списъка. Спортна зала ви липсва, кино липсва, друго? 
Закусвални има много в града ви. 
 
Денонощен ресторант, където да отида и да се наям по всяко време. 
 
Освен 24-часов ресторант в сградата, какво друго ще има? 
 
Боулинг.  
 
Да има места за къмпинг. 
 
Ок. Добре ли е, че тези компютри са тук? 
 
Някой използва ли ги? 
 
Би трябвало. Не мога да кажа. 
 
И ние не можем да кажем, защото не идваме тук. 
 
Аз за първи път ги виждам. 
 
Вече знаете. Следващите седмици или в близко бъдеще ще дойдете ли да видите 
дали се използват? 
 
Не. 
 
Едва ли. 
  
Съмнявам се. 
 
По-скоро бих разпитал от любопитство за какво се използват.  
 
А кой според вас ще идва да ги ползва? Хора, които нямат компютри вкъщи? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Освен тях? 
 
Стига толкова. Само те. 
 
Може да се използват за учебна цел. 
 
На малки деца да правят обучения.  
 
Техниката е супер добра. Искам да ви кажа, че малко офиси разполагат с такава 
техника. Не говоря за сградата, а за тези машини. Мултимедията и екранът също. 
 
За курсове или семинари сигурно стават. 
Да, за обучение. 



 стр. 80 
ЕСТАТ  www.estatbg.com 

 

 
Какво обучение? 
 
За офис програмките. Обучения по информатика.  
 
Курсове за компютърна грамотност. Да знаеш, като седнеш на компютър, не само да 
натиснеш копчето. Да можеш да си свършиш работа. Да знаеш как да се възползваш 
от предимствата му. 
 
В библиотеките по света правят обучения на хора с дребен бизнес как да си 
правят уеб страниците, визитките. Всякакви неща, които практически ти трябват в 
ежедневието и които не са чак толкова трудни. Но повечето хора, като им кажеш, 
че трябва да си направят уеб страницата сами, се парализират.Това не е толкова 
сложно, просто някой трябва да ти покаже как точно става. Мислите ли, че едно 
такова нещо би било интересно за град като Враца? 
 
Да. 
 
Всеки от хората, които се занимават с по-дребен бизнес, биха предпочели да си 
помогнат по някакъв начин. 
 
И дори да не е за дребен бизнес, си трябва компютърна грамотност за каквато и да е 
работа. 
 
Ще се спестят и средства от наемането на трети човек, който да го прави. 
 
Т.е. хората биха дошли, ако се каже, че ще има обучение за това как се правят 
уеб страници? 
 
Да. 
 
И да е представено така, че да могат да го разберат. 
 
Ако се сложи реклама например в Zamunda и хората видят, че нещо такова се прави в 
нашия град, ще искат да го посетят. Ще им бъде интересно. 
 
Нека обобщим. Според вас библиотеката е умряла работа? Освен ако 
библиотекарката не е супер секси. Това ли казваме на нашия клиент? Нашият 
клиент не е библиотеката, не бъдете любезни, а честни. Накрая ще ви кажа кой е. 
 
Една библиотекарка няма да може да обърне внимание на всички. 
 
Останах с впечатлението, че не давате никакъв шанс на това място. Поне кажете 
за какви хора би могло да бъде - за такива без компютри? 
 
Има си хора, които ги влече да си вземат книга от библиотеката. За тях компютърът не 
е толкова важен. 
 
Съмнявам се, че библиотеката може да се издържа от тези хора. 
 
Съществуването на библиотеките не е стопанска дейност. Те не се на печалба. 
Финансират се от общината или вземат пари по европейски програми, които се 
занимават точно с това. За вашата библиотека най-добре би било никой никога да 
не влиза тук. Идват само хора, които си ползват тези компютри, а вие не идвате 
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да създавате работа. Тези компютри така или иначе са тук, тя не е имала нужда 
дори от тях. Фактът обаче, че са поискали тези компютри и те са тук, означава, че 
имат планове. Въпросът е тези техни планове дали имат смисъл и как да бъдат 
направени така, че да бъдат интересни за града. 
 
Ако могат да се играят игри в мрежа между тези компютри, много хора ще идват.  
 
Със сигурност тези компютри са в мрежа.  
 
Тогава ще идваме редовно. 
 
Не е това идеята. Не искам да ви убедя да дойдете и да ползвате тези неща. 
Просто ми е интересно как може едно такова начинание, стартирало с 
компютрите, да бъде продължено, така че да има ефект. Не настоявам вие да сте 
целевата група. Кажете вие какво бихте направили, ако всеки един от вас е шеф 
на библиотеката? Има страхотна техника, безплатен интернет, връзка с база 
данни, която по света е много скъпа. 
 
Трябва реклама. 
 
Аз за първи път чувам за това нещо. Трябва ни информация. 
 
Един вид промиване на мозъка, за да убедиш хората. И тогава всеки ще идва тук. 
 
Преди 10 години имаше мода да се ходи в компютърни зали. Направиха възможно и да 
се играят игри в мрежи, но след като хората започнаха да си купуват компютри, 
залите започнаха да западат. След това направиха интернет кафетата. Хем кафе, хем 
зала. За да може библиотеката да стане нещо по-интересно, трябва да се комбинира с 
друго. 
 
По света е така. Вие горе имате и кино. Ако в тази библиотека има филми, които 
могат да се прожектират, ще си имате мини кино. Все пак удоволствието да ходиш 
на кино е в това, че не си седиш сам у дома пред компютъра, а общуваш с други 
хора.  
 
То залите си ги има. Въпросът е да има малко обновление. Това ще допринесе за 
града. В Мездра има кино, което ни е близо. Но всеки предпочита да отиде в София, 
където киното е по-хубаво. Можеш да го изтеглиш от интернет и да го гледаш, но си е 
друго на кино. 
 
Киното е една възможност да се създаде интерес. Може ли библиотеката да бъде 
място за учене? 
 
Да. 
 
Достатъчно тихо е. Това е единственото тихо място. Дори вкъщи да седнеш и да учиш, 
пак се разсейваш с нещо или с някого. 
 
Учил ли е някой от вас в библиотека? 
 
Не. (всички респонденти) 
 
Досега не ви е хрумвало или? 
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Не се е налагало да идвам тук и да търся информация. 
 
Не става въпрос само да търсите информация. Както казахте, това е най-тихото 
място, където можете да учите, същевременно да си помагате взаимно. 
 
Може до известна степен да замени частните уроци. Хора, които са били преди това на 
уроци, да дават съвети и помощ на другите. 
 
Трябва да има паркоместа за колите, защото долу е синя зона.  
 
 
Място за учене, кино, кафе. Друго? 
 
Кафенце, да.  
 
Ако седите в залата с книгите и там имаше кафе, щяхте ли, докато пиете кафето 
си, да разглеждате някакви книги? 
 
Зависи от обстановката. 
 
Ако изглеждаше като тези двете от картинките – лъскавото зеленичко или това 
тук? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Трябва да си се отпуснал, да се чувстваш добре. А не да се чувстваш като в училище 
или библиотека. 
 
Т.е. един от големите проблеми на това място е, че изглежда като от преди 100 
години? 
 
То си е. 
 
Значи тази библиотека би спечелила само ако си промени интериора? 
 
Да се обнови.  
 
С един ремонт ще е екстра. 
 
Какво трябва да може един библиотекар? 
 
Ако не знаеш какво точно искаш, но му обясниш какво те интересува, той да те 
насочи. 
 
Той да ти каже, еди-коя си книга е за теб. 
 
Като в магазина. Влизаш и искаш дънки. Искаш да не са много широки или да са еди- 
какви си и продавачът да те насочи. Искаш тъмни модели, той ти показва и така. 
 
Също така да не са и много досадни и да ти висят постоянно на главата. 
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Ако разберете, че тук, между тези четири стени, се прави нещо или има обучение, 
бихте ли дошли да видите за какво става дума? 
 
Ако кажат, че ще пуснат киното, ще дойда. 
 
Да. 
 
Задължително. 
 
Ако няма кино, има ли друга причина, поради която бихте дошли отново тук освен 
тази дискусия? 
 
Някакво събиране ако има. 
 
Не. 
 
Децата се събират да си играят, защото има огромна детска секция. Вече не е 
само библиотека, а място, където хората се събират. Там естествено има книги, 
компютри, интернет и всичките останали неща. Това е, което те подпомагат. За 
момента в България 900 библиотеки са включени в този проект, т.е. те са 
получили техниката и оттук нататък въпросът е как отделните библиотеки ще 
доразвият това нещо. Защото по програмата не отпускат средства за нова сграда и 
паркоместа. Специално за мен проектът в Гърция е впечатляващ. В едно много 
малко гръцко градче това наистина се превръща в социален център и място, 
където хората се събират да общуват. И не само заради всички тези възможности, 
а защото достъпът е свободен. Ако искаш, стой вътре цял ден, никой няма да те 
върне или да те накара да платиш и една стотинка. Всичко е безплатно.  
 
Авантата е голямо нещо. 
 
Не е само авантата. В София са купили компютри само за Софийска градска 
библиотека. За град като София няма особен смисъл. Това има смисъл за малки 
градове. Преди вас имахме група с по-възрастни хора от Враца. Следващото място 
ще бъде в едно село, в което дори няма и училище, пътуват до друго населено 
място, за да учат. Следващото ни място е Благоевград. Той е университетски град 
и би било интересно как биха използвали достъпа до базата данни. Би трябвало за 
студентите да е много ценно. Но подозирам, че и те няма да знаят за какво става 
въпрос.  
 
Какво излезе за тази библиотека? 
 
Първото изненадващо нещо е, че възрастните хора разпознаха във всичките тези 
неща библиотека. Казаха: „Да, това може да бъде библиотека”. Т.е. те имат едно 
съвсем друго отношение към това място. Могат да си представят, че в една 
библиотека на бъдещето може да ги има всичките тези неща. Те казаха, че при 
всички положения им липсва киното, социалното общуване и неща, които ги е 
имало навремето. Например преди 20, 30, 40 години, когато човек ходеше на 
театър, това беше събитие, при което ти се обличаш по определен начин и се 
държиш по определен начин. Изобщо едно тържествено мероприятие. Всичко 
това им липсва по някакъв начин. 
Аз си мисля, че трябва да дадете шанс на библиотеката. На мен ми е много 
гадно, когато седна да уча у нас и ми тропат или ходят по главата. Докато, 
ако седна в библиотеката на единия компютър, моята приятелка на другия и 
пишем едно домашно, може да си приказваме, да преписваме, да обменяме 
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информация. Отсреща пък седи някой пич от съседния клас. Хем си лафиш с 
хора, хем си помагате. Може да излезете и навън да пиете или хапнете по 
нещо. Хем ти е личното пространство, хем ги има и останалите хора. Ако си 
пречупите мисленето и си представите как бихте могли да го използвате, 
може да измислите много работи. 
 
Когато кажете библиотека, всеки си представя една дървения и книги навсякъде. 
 
Самата обстановка е потискаща. 
 
Но ако се абстрахирате от това и видите библиотеката отвъд вратите, има 
неща, които могат да се правят. В петък вечер така или иначе имате какво да 
правите, в понеделник вечер, когато нямате, идвате тук. Може да си пускате 
филми, да си лафите, да ядете пуканки. 
 
Дали ще го позволят. 
 
Сигурно ще има някакъв надзор, но ще го позволят. 
 
Трябва да се смени персоналът обаче. 
 
Защо? 
 
Злобни са. Трябват по-младички.  
 
И двете, които са долу, са младички. Дори управителката, или както се води като 
длъжност, също е млада жена. 
 
Може, ако един ден питаме дали може да прожектираме филм, да се съгласят, а на 
другия ден, като дойдем цяла групичка, да се озъбят. 
 
Не би трябвало. Може би трябва да си резервирате местата предварително. 
 
Хубаво е да се знаят правилата. Как точно стават нещата. 
 
Ако трябва да съм честна, аз също имам известен скептицизъм относно това да се 
гледат филми свалени от торенти. Не съм убедена, но може да има съпротива, 
защото всички знаем, че това не е законно. Но при всички положения ще трябва 
да има видео библиотека. Това излезе и от вас като мнение. Ще го дадем и като 
препоръка на клиента. Но задължително да има съвременно видео съдържание. 
 
Така да си стоят, е безсмислено. Няма кой да ги използва. 
 
А вие всичките ли имате собствени компютри? Не се ли редите на опашка у вас? 
 
Не се редим. 
 
Няма такова нещо. 
 
В крайна сметка има и интернет зали, ако се наложи. 
 
Zamunda по принцип е най-ограничена. Ползвал съм и безплатен интернет. 
 
Къде си ползвал безплатен интернет? 
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В София, но не помня името на центъра. 
 
Някъде в общината ли е този център? 
 
Май да. 
 
(Модераторът се опитва да включи един от компютрите.) 
  
Иска ти парола, за да влезеш. Има различни нива на достъп за администратор, 
посетител и библиотекар. Предполага се, че като влезеш, ти дават парола и си 
ползваш достъп.  
 
Глуповато е измислено. Защо ти трябва парола, като можеш направо да влезеш. 
 
Не е измислено. 
 
Просто трябва да се усъвършенства всичко. 
 
Ако се направи събота и неделя да работи, може и да има посещаемост.  
 
Но да не работи в събота до 11 часа, а до нормален час. 
 
Правили ли са ви обучение как да търсите книги в библиотека дори от основното 
училище? Да са ви развеждали в библиотеката да ви обяснят? 
 
Не. 
 
Никога. 
 
Т.е. никой от вас ако се озове в библиотека извън границите на тази страна, няма 
да може да се справи с информацията?  
 
Не. 
 
Би трябвало да има хора, които да ни обяснят. 
 
При условие, че ти искаш да учиш в чужбина, липсата на това знание не те ли 
притеснява? 
 
Ще питам. С питане всичко става.  
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Групова дискусия Дългоделци. Възрастова група 11 -18 г. 

 

Аз се казвам Калина. Занимавам се с изследвания, както вече знаете. През 
свободното си време ходя на Витоша. Обикновено с майка ми, която много ме 
юрка да ходим. Тя обича да се разхожда и тъй като няма достатъчно компания, 
ходя с нея. През другото време се срещам с приятели. Сега сте вие наред. 
 
Деян се казвам.  
 
Какво правиш през свободното си време? 
 
Идвам тук.  
 
Какво правите тук? Говорите си, играете? Ползвате компютрите? 
 
Играем на игри. Скайп. 
 
Аз се казвам Християна. На 12 години съм. Идвам тук в свободното си време. Има 
много интересни игри. Включвам си скайпа, влизам в сайтове. 
 
Аз се казвам Леонардо. На 11 години съм и аз също през свободното си време идвам 
тук. Влизам в скайпа, играя на игри.  
 
Само тук ли идвате в свободното си време? Не играете ли навън? 
 
Да. 
 
Сега е студено. 
 
Ок, сега е студено. Но и през лятото ли сте тук? 
 
Не. 
 
Лятото си играем навън. 
 
По някой път идваме. 
 
Аз се казвам Нанси. На 14 години съм. В свободното си време идвам тук. Играя на 
компютрите, скайп, чета книги. 
 
Четете ли наистина? 
 
Да. 
 
Да. 
 
През лятото се разхождаме с приятели. Излизаме на разходка. 
 
Казвам се Цветелина и съм на 14 години. През свободното си време седя тук, влизам в 
различни сайтове. Също така чета книги. Когато е хубаво времето, излизаме и се 
събираме навън. Играем футбол или волейбол.  
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Аз се казвам Петя. На 15 години съм. В свободното си време идвам тук, защото ми е 
интересно. Скайп, информации и т.н. 
  
А за учене? 
 
И за учене. 
 
То е извън свободното време. 
 
Т.е. ученето е извън свободното ви време? 
 
Точно така. 
 
Мен ме интересува не само какво правите тук, а по принцип какво правите в 
свободното си време. 
 
Ходим на дискотека. 
 
А ти на колко години си? 
 
На 18 съм. Казвам се Мартин. Малко по-стар съм от другите тук. Идвам тук през 
свободното си време. Търся информация за училище. През другото време играя 
футбол или ходя на дискотека. 
 
Къде е дискотеката? 
 
В Монтана има. В едно съседно селце също.  
 
Всеки ден ли има дискотека? 
 
Не. Петък и събота само. 
 
А това е Цвета. Тя ще се включва от време на време и ще помага. За какво знаете, 
че сме се събрали тук днес? 
 
Мисля, че за компютрите, които са тук. 
 
И за това ще си говорим, но основно ме интересува как си прекарвате свободното 
време? Искам честни отговори. За какво ни е свободното време, какво 
представлява то? Кое време наричате свободно? 
 
Времето за нас. Времето, в което можем да се забавляваме. 
 
Да си почиваме. 
 
Т.е. времето, в което не правите какво? 
 
В което не учим. 
 
Училище. 
 
Т.е. времето, което прекарвате тук и не търсите информация за училище, е 
свободно време? 
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Да. 
 
Да. 
 
Когато правите тези неща, облеклото и поведението ви по-различни ли са от тези 
през останалото време? 
 
Зависи. 
 
От кое зависи? 
 
Къде ще бъдем. 
 
Ако играем например футбол, сме по-спортно облечени. Ако излизаме, сме с друго. 
 
 
Т.е. по-хубавите дрехи са за свободното време или обратното? 
 
И за двете. 
 
Различно. 
 
А различно ли се държите? 
 
Може да се каже. 
 
Каква е разликата? 
 
През свободното ни време може би сме по-отпуснати.  
 
Когато сме на училище, е по-напрегнато. 
 
Трябва да сте по-дисциплинирани? 
 
Да. 
 
Кои са местата, на които прекарвате свободното си време? За навън и вътре. 
 
Навън. 
 
През зимата повечето време вътре. Ако е хубаво времето, навън.  
 
Къде е вътре? Тук ли? 
 
Или у нас, или тук. Когато няма какво да правим, идваме тук. Срещаме се с хора, 
говорим. 
 
А какво правите вкъщи? 
 
Гледам ТВ. 
 
Слушам музика. 
 
Или отиваме при приятели. 
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А навън къде ходите? Къде спортувате? 
 
В училището. 
Да. 
 
В двора на училището. 
 
А ти като по-голям къде ходиш? 
 
И аз в училището играя футбол. Има игрища. Ходя по заведенията, кафетата. 
 
А барове има ли? 
 
Има. 
 
Как си представяте идеалното място за прекарване на свободното време? Има ли 
нещо, което тук ви липсва? 
 
Училище. Нашето го закриха и сега ходим в съседно село – Якимово. А по-големите 
ходят  в друго село. 
 
Т.е. искаш да има училище. А ако има, какво би правила там през свободното си 
време? 
 
Там е по-забавно. 
 
Защото имаме повече приятели. 
 
За да може всички да сте на едно място? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Да, а сега сме разделени. 
 
Т.е. някъде, където всички да се събирате и да играете, след като свършите 
училище? 
 
Да. 
 
Липсва ли ви нещо друго, което не е свързано с ученето? Предишната група ни 
каза, че им липсва ледена пързалка. Искат да се пързалят. Както и кино.  
 
Да. 
 
Кажете лично на вас какво ви липсва? 
 
Трябва да има една дискотека, ама няма. 
 
А имате ли си някакви хобита? Има ли нещо, което правите и бихте искали да има 
къде да го практикувате? Например ако ритате, да има игрище или нещо такова. 
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Ние си имаме. 
 
Имате ли си? Добре, а с нещо друго занимавате ли се? 
 
Волейбол. 
 
Да, волейбол. Тенис на маса. 
 
Най-вече неща, свързани със спорта? 
 
Да. 
 
Да. 
 
А нещо, което е вътре? Нещо, свързано с музика, с рисуване? 
 
Компютри. 
 
Компютър. 
 
Казахте, че искате да има училище, за да може да си общувате и да сте заедно. 
Сега по скайп ли го правите това? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Т.е. идвате тук и по скайп си говорите с децата от училище? 
 
Да. 
 
Да. 
 
За какво друго, освен скайп ,ползвате компютрите? 
 
Повечето пъти за учене.  
 
За информация за училище? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Гледаме филми. Клипчета.  
 
E-mail. 
 
Приготвяте ли материали за училище? 
 
Да. 
 
Да. 
 
По какви предмети и какви програми ползвате? 
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Когато трябва да направим есе, търсим информация за писателя или по самата тема.  
 
А презентации знаете ли как да правите? 
 
Не. 
 
Кои програми ползвате на компютър? 
 
Word, Excel. 
 
Какво правите на Word? Пишете ли? 
 
Да. 
 
Да, пишем. 
 
Пишем есета, после си ги принтираме.  
 
А в интернет, освен скайп? 
 
Влизаме си по регистрациите, гледаме снимки. 
 
Фейсбук. 
 
Аз го ползвам основно за скайп. Да си лафя, да си чатя. 
 
С кого си лафиш? 
 
С гаджето. 
 
А има ли нещо, което ви се иска да можете да правите на компютър? Да рисувате 
или да правите музика? Има ли нещо, което искате да научите?  
 
Аз не. По принцип си ги търся в Google и си свалям песните.  
 
Самите парчета? 
 
Да. 
 
Т.е. добре се чувствате с тези умения, които имате за момента? 
 
Да. 
 
Да. 
 
А кой ви научи да работите на компютър? В училище ли? 
 
Аз по принцип се научих сама. 
 
Самичка? 
 
Да. 
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Седна и започна да четеш какво да правиш или някой ти показа? 
 
Да, приятели ми показаха. 
 
А на кои компютри сте са научили – вкъщи или на друго място? 
 
Вкъщи. 
 
Вкъщи. 
 
Всички ли имате компютри вкъщи? 
 
Да. 
 
Аз нямам. 
 
(четирима от участниците имат компютри в къщи, трима нямат.) 
 
Когато ми стане скучно у нас, идвам тук, защото има повече хора. По-забавно е. 
 
Да си общувате? 
 
Да. 
 
Къде за първи път се срещнахте с компютъра? Къде видяхте компютър за първи 
път? 
 
В училище. (повечето респонденти) 
 
Аз в братовчедка ми. 
 
Имате ли часове по информатика? 
 
Да. 
 
Да. 
 
И какво учите там? 
 
Честно казано нищо. 
 
Нищо, госпожата само ни пуска компютрите и ние почваме да си играем. Някои гледат 
филми, други чатят по скайп.  
 
Т.е. часът по информатика е свободно време с компютър? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Ако имате въпроси, към кого се обръщате? 
 
Към учителката. 
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Те, госпожите, не знаят много. 
 
Не знаят ли много? Теб кой те научи? 
 
Преди старата госпожа ни показваше, но сега е по-различно. 
 
Колко често ползвате компютър? 
 
Всеки ден. 
 
Всеки ден. 
 
Почти всеки ден. 
 
Непрекъснато? 
 
Да. 
 
Зимата като няма какво да се прави, сме или пред компютъра, или пред ТВ. 
 
Времето, което прекарвате пред компютрите, за свободно време ли го считате или 
докато учите, използвате скайп или нещо друго? Т.е. отделни ли са нещата?  
 
Отделно. 
 
Отделно. 
 
Времето, прекарано пред компютъра, го считате за свободно време? 
 
Да. 
 
Да. 
Вкъщи главно за да си свършите някаква работа, ли използвате компютъра? 
 
Да. 
 
Не. 
 
В едни и същи страници ли влизате, когато използвате компютъра вкъщи и когато 
го използвате тук? 
  
Да. 
 
Да. 
 
Няма някакво значение откъде влизате? 
 
Не. 
 
По форуми влизате ли? 
 
Не. 
 
Не. Не са ми интересни. 
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Каква информация си търсите? Освен за есета за какво друго? 
 
География. 
 
По география. 
 
Има задачи, свързани с интернет. Трябва да проверим информацията в някой сайт.  
 
Според вас информацията може ли да бъде и забавление? 
 
Може. 
 
Да. 
 
Може. 
 
И какво търсите вие като забавление? 
 
Тестове. 
 
Тестове. 
 
Приказки. 
 
На мен ми е много интересна науката за Космоса и си търся, когато не е свързано с 
ученето. 
 
Я кажи ти какви приказки четеш? Онлайн приказки? 
 
Да. 
 
Има неща, които ги няма тук ли? 
 
Да. 
 
Какви приказки са ти интересни? На определени автори или? 
 
Да, на автори. 
 
На кой? 
 
Сега съм ги позабравила. 
 
Освен в Google къде другаде ровите? Става въпрос основно за информация. 
 
В Google основно. 
 
И после каквото излезе, така ли? 
 
Да. 
 
Каква е вашата представа за библиотеката? Стигат ли ви тези книги тук? 
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Да. 
 
Да. 
 
Да, но компютрите не. 
 
Компютрите не стигат? Колко компютъра имате? 
 
Три. 
 
А колко трябва да са? 
 
Десетина най-малко. 
 
Четири са. 
 
Вие как се редувате? 
 
Редуваме се. 
 
По колко време седи всеки от вас? 
 
По половин час. 
 
Случвало ли се е да дойдете и да не можете да се доредите до компютър? 
 
Да. 
 
Случвало се е. 
 
На мен не ми се е случвало. 
 
Сега ще ви покажа едни снимки и ще кажете какво мислите за тях.Това според вас 
библиотека ли е? Само да ви кажа, че това са хора на вашата възраст, а не 
възрастни, както е на снимката. 
 
Не е. 
 
Не е библиотека. 
 
А какво е? 
 
Кафене. 
 
Тук има нещо като учителка, която им показва нещо. 
 
Нещо като час. 
 
Час. 
 
А това библиотека ли е? 
 
Не. 
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Не. 
 
Не. 
 
Заведение. 
 
Магазин. 
 
Не, май е библиотека. 
 
Защо е библиотека? 
 
Не, това е магазин за книги. 

 
Т.е. книжарница? 
 
Да. 
 
А това? 
 
Не. 
 
Това е театър. 
 
Концерт. 
 
А това? 
 
Това да. 
 
Това вече е библиотека. 
 
Защо мислите, че е библиотека? 
 
Защото има деца, които четат. 
 
Не, не е библиотека. 
 
Нещо си играят на игри. 
 
А какво е тогава? 
 
Зала за игри. 
 
А това? 
 
Не е библиотека. 
 
Това е за картини. 
 
Изложбена зала? 
 
Да. 
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А това? 
 
И това не е. 
 
Това тук са дискове. 
 
Музикален магазин. 
 
А това какво е? Тук има дечица, които си играят на нещо. 
 
Детски център. 
 
А това? 
 
Не е библиотека. 
 
Не е. 
 
А това? 
 
И това не е. 
 
А какво е тогава? Вижте го по-добре. 
 
Това вече е библиотека. 
 
Истината е, че всички тези места са снимки на библиотеки от чужбина. 
Представете си вътре да слушате музика. Да има кът за дечицата, където 
възрастните да ги оставят. Да има къде да пийнеш кафенце, да има места, където 
да се провеждат постановки и малки концерти. Места, на които да се правят 
обучения. Където хората обменят знания. Да седиш на удобни столчета и да си 
четеш. Където да се играе на електронни игри. Може ли това да бъде 
библиотеката на бъдещето? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Да. 
 
В България няма да се случи скоро. 
 
Защо? 
 
Мисля, че тук библиотеката е слаба, и не мисля, че могат да го направят това. 
 
А иска ли ти се да има такава библиотека тук? 
 
Да. 
 
Много. 
 
И ще идвате тук? 
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Да. 
 
А за вас какво е библиотеката? Защо не е нищо от тези неща? Как си представяте 
библиотеката? Как изглежда тя във вашето съзнание? За да бъде това място още 
по-хубаво, отколкото е сега, какво трябва да се направи? 
 
Може би да е по-голямо.  
 
Вече казахме да има повече компютри. 
 
Да. 
 
Да има повече книги. 
 
Друго? Искате ли да има някои от тези неща? Музика, дискове? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Я погледнете пак дали искате да има нещо от тези неща. 
 
Обучението. 
 
На какво обучение бихте дошли тук? 
 
Различни. 
 
Като например? Нещо, свързано с музика ли е, или как да си оправяте снимките 
във Фотошоп? Какво би ви било интересно?  
 
Нещо за  музика. 
 
Ако всичко беше скупчено тук, хубаво ли щеше да бъде? 
 
Да. 
 
Да. 
 
А тук идват ли по-възрастни хора или само млади като вас? 
 
Идват. 
 
Да. 
 
Заради компютрите ли идват или заради книгите? 
 
Заради книгите основно. 
 
А вие идвате основно заради компютрите? 
 
Не само. 
 
Не само заради компютрите и заради книгите. 
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Честно? 
 
Честно. 
 
Да. 
 
Как си представяте библиотекаря? 
 
Много добър. 
 
Да не е човек, който постоянно да вика. 
 
Трябва ли да може да ви помага? 
 
Да. 
 
Да. 
 
С какво да ви помага?  
 
Ако търсим някоя книга, да ни помогне. 
 
Или като включим компютрите, да знаем паролата. 
 
И ако търсите нещо, което не можете да намерите, тя или той трябва ли да може 
да ви помогне? 
 
Да. 
 
Да. 
 
А как изглежда? Млад, възрастен, жена, мъж? 
 
Жена – всички участници 
 
И как изглежда тя? 
 
Не ме интересува какъв е външният й вид, а как се държи. 
 
Дали е усмихната и дали може да ви помогне? 
 
Да. 
Имате ли много книги вкъщи?  
 
Да. 
 
Да. 
 
Да. 
 
А четете ли въобще? Кажете сега, като я няма библиотекарката. 
 
Да. 
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Четем. 
 
Какво четете? 
 
„Крадецът на праскови”. 
 
„Бай Ганьо”. 
 
А само задължителна литература ли четете? Т.е. само задължителното за 
училище или не? 
 
Не и странична. 
 
Не. 
 
Една книжка за колко време я прочитате? 
 
Зависи. 
 
Зависи. 
 
Зависи колко е дебела. 
 
Повече ползвате компютри или повече четете? 
 
Компютрите. 
 
А преди да почнете да ползвате компютри, четяхте ли повече книги? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Преди да вкарат тук компютри, ние си четяхме книжки. 
 
Но сега още продължавате да си четете? 
 
Да. 
 
Кажете освен „Крадецът на праскови” и „Бай Ганьо” какво друго четете? 
 
„Под игото”. 
 
„Немили-недраги”. 
 
Тези са от училище. Кажете други. Четете ли криминални и други романи?  
 
Четем. 
 
Има ли изобщо тук? 
 
Има. 
 
Къде са? 
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Ето ги. 
 
В другата стая също има. 
 
И тях ги четете също? 
 
Да. 
 
От интернет сваляте ли си книги? Ти каза, че четеш приказки. 
 
Да. 
 
А филми гледате ли? 
 
Да. 
 
Да. 
 
А как гледате филм? На един компютър качвате един филм и го гледате няколко 
човека или всеки си гледа неговия филм? 
 
Зависи. Ако и на другите им харесва този филм, го гледаме заедно. 
 
Сядате няколко човека и гледате един и същи филм? 
 
Да. 
 
Освен че трябва да направим тази библиотека по-голяма и вътре да дадем 
възможност да се играят игри, искате да има поне 10 компютъра. Да има 
обучения, да се правят концерти. Кино трябва ли да има? Голям екран, на който 
да се прожектират филми. 
 
Да. 
 
Може, да. 
 
Ще ходите да гледате? 
 
Да. 
 
Да. 
 
А можете ли да си представите вместо да ходите на училище в Якимово и другото 
село, да имате връзка по скайп с учител и той да ви обучава от разстояние? 
Сядате на компютрите и изобщо не ходите до училищната база. Искате ли да се 
случи такова нещо? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Да. 
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Не. 
 
Или да ходите от време на време? 
 
От време на време. 
 
Да ходите от време на време, а през останалото време тук на компютри да ви 
обучават? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Може. 
 
Това е по-добър вариант. 
 
Защо това ти се струва по-добър вариант? 
 
Там е по-добре да си ходим. Има мацки.  
 
Колко деца сте общо в селото? 
 
Много сме. 
 
Много. 
 
Като закриха училището, искат да правят старчески дом. 
 
А много ли са възрастните хора? 
 
Повече са, да. 
 
Много са. 
 
А през лятото освен че играете футбол, волейбол и висите с приятели, какво 
правите друго? Помагате ли вкъщи? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Да. 
 
Кажете кой с какво помага вкъщи? 
 
Различни работи. 
 
Аз не помагам много. 
 
Какво ви карат да правите вкъщи? Вие живеете на село. Мен в София ме караха да 
чистя с прахосмукачка и да помагам при миенето на прозорци. И да мия чинии, 
разбира се. 
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Е, да. 
 
Освен тези неща има и по-интересни. Все пак вие живеете на село. Например 
берете ли плодове от дърветата? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Да. 
 
Друго? Кой може да коси трева? 
 
Аз. 
 
Някои момчета. 
 
А момичетата какво правят, докато момчетата косят? 
 
Събират. 
 
Да, събират. 
 
Как по друг начин помагате вкъщи? 
 
Аз си казвам честно, че не помагам. 
 
Храните ли домашни животни? Кой храни кокошки? 
 
Никой. 
 
Аз. 
 
Аз. 
 
И аз. 
Кой храни прасе? 
 
Никой. 
 
Никой. 
 
Покрай Коледа само, но вече ги няма. 
 
А нещо като има да се оправя по къщата? 
 
Да. 
 
Чистим, оправяме. 
 
Садите ли нещо по къщата? 
 
Да. 
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Да. 
 
Кой какво сади? 
 
Цветя.  
 
Ти лично какво садиш? 
 
Помагам на мама, когато сади цветя или друго. 
 
А зимнина правите ли? 
 
Да. 
 
Да, правим. 
 
Кажете, като пораснете кой какво иска да прави? 
 
Аз искам да уча право и да стана адвокат. После искам да си отваря агенция за сватби. 
 
Ама първо да завършиш право? 
 
Да. 
 
Къде искаш да живееш тогава? 
 
Не искам да живея в България. 
 
А къде? 
 
Може би във Франция. 
 
Другите какви бихте искали да станете? 
 
Аз още не знам, не съм мислила. 
 
Аз мисля да стана детска учителка. 
 
Аз или доктор, или адвокат. 
 
Аз готвачка.  
 
А в града ли ще отидеш? 
 
Не знам, не съм решила още. 
 
Аз искам да стана футболист. 
 
Ако не стане това с футбола, имаш ли план Б? 
 
Още не съм измислил план Б. 
 
И аз искам да стана футболист. 
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А ако не стане? 
 
Ще го мислим тогава. 
 
Кой от вас може да си представи да продължи да живее тук? 
 
Аз не мога. 
 
И аз. 
 
Няма кой да си го представи. 
 
Никой. 
 
Никой? Всичките отивате в града? 
 
Да. (всички участници) 
 
А можете ли да си представите да работите нещо, което е свързано с компютър? 
Да работите оттук или от вкъщи неща например за чужбина. Представяте ли си го 
това? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Защо не искате да живеете тук? 
 
Ако искам да стана адвокат, тук не може да стане. Няма за кого да работя, няма 
достатъчно хора. Повечето са възрастни. Ако искам и да организирам сватбите, пак не 
може да стане.  
 
И заради това не искате да останете, защото повечето хора са възрастни? 
 
Да. 
 
Да. 
 
А защо да правим хубава и голяма библиотека, щом вие ще си отидете? 
 
Ще дойдат други деца. 
 
Да. 
 
Нали само възрастни хора живеят тук? 
 
Има и малки деца. 
 
По-малки от нас. 
 
За библиотекаря или библиотекарката кое е най-важното нещо? Да може да дава 
информация? Трябва ли да знае много повече от вас? 
 
Да. 
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Да. 
 
Да. 
 
В момента знае ли колкото вас или повече от вас? 
 
Повече от нас. 
 
Повече от нас. 
 
Да. 
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Групова дискусия Благоевград. Студенти 

 

Ще помоля да се изслушвате. Клиентът иска бързо резултатите от това 
изследване, т.е. трябва да започнем да пишем анализ, преди да свалим записа. 
Затова и Калина си води записки. Няма правилни, няма грешни мнения. Искам да 
чуя какво мисли всеки един от вас. Искам честните ви отговори. Ще помоля всеки 
един от вас да се представи, като аз ще съм първата, за да разберете какво ме 
интересува. Казвам се Цвета. Работя това, т.е. модерирам групови дискусии. 
Завършила съм висшето си образование преди доста години, но не в България. 
Така че нямам никаква представа как функционира образованието тук. В 
свободното си време с огромно удоволствие ходя на кино, поглъщам гигантски 
количества литература от всякакъв вид и общо взето това е. 
 
Аз се казвам Цветан. Уча в Югозападния университет. Втори курс съм, специалност 
„Стопанско управление”. През свободното си време обичам да съм с приятелката си, 
да гледаме някой филм. Това е. 
  
Аз съм Диана Андреева. На 24 години съм и аз уча тук. Специалност „Туризъм”. През 
свободното си време обичам да се разхождам, обичам да спортувам. Ходя на фитнес, 
виждам се с приятели. 
 
Аз се казвам Бистра. Уча в Югозападния университет, направление „Икономика”, за 
първа година. На 20 години съм. През свободното си време и аз излизам с приятели. В 
Благоевград няма кой знае какво да се прави. 
 
Аз съм Ася, на 22 години. Уча „Публична администрация” пак в Югозападния 
университет. През свободното си време обичам да пътувам, обичам да ходя на кино, 
да излизам с приятели, обичам да чета списания по-често, отколкото книги. 
 
Аз съм Миглена. Четвърти курс „Кинезитерапия” в Югозападния университет. Също 
така работя и когато не съм на работа, през свободното си време се забавлявам с 
приятели. Ходим на клуб, дискотеки. От време на време на кино. Повечето си 
свободно време прекарвам във Фейсбук - вкъщи на леглото с лаптоп на краката.  
 
Спас, на 30 години. Карам магистратура „Данъчна администрация”. В свободното 
време – интернет, кино. Чета жълти вестници. На дискотеки вече не ми е интересно. 
 
Борислав. Магистратура „Публична администрация”. През свободното си време 
спортувам. 
 
Благоевград е град, в който има много университети. Вие всички сте от 
Югозападния университет. Какви още има? 
 
Американския. 
 
Други? 
 
Има колежи. 
 
Има филиал на Пловдивския университет. 
 
И Техническия университет. 
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А вие всички ли сте от Благоевград? 
 
Да. 
 
Май да. 
 
Всички сте от тук? 
 
Да. 
 
Досега по темата за свободното време съм си говорила с деца на възраст 12-15 
години, младежи на 16-17 години и възрастни хора над 50 години. Всички тези 
хора ни казаха, че свободното време е времето, в което сам определяш какво да 
правиш. Вие какво ще ми кажете? Какво означава свободно време? Вие сте съвсем 
друга група хора. Задължително ли е присъствието в университета? 
 
Да. 
 
При нас да. 
 
Не. 
 
При редовните е задължително. 
 
Проверяват се присъстващите. 
 
Водят се отсъствия? 
 
Да. 
Аз съм „Публична администрация” и нашият факултет е в Американския. При нас са 
задължителни само упражненията. 
 
И при нас е така. 
 
Ние сме заедно с редовното.  
 
Водят ли списъци по лекциите? 
 
Кога водят, кога не. 
 
Защото в нашия факултет не е задължително посещението на лекции.  
 
Значи задължително е присъствието на упражненията, а на лекциите не? За вас 
какво е свободно време, защото вие, доколкото разбрах, имате малко заето 
време?  
 
Според мен времето, в което не си ангажиран с нещо задължаващо. С нещо 
задължително. 
 
Какво значи задължително? Изключвам периодите на сесията. Там си ангажиран 
24 часа в денонощието. 
 
Времето, в което не ходиш на упражнения или на работа, е свободно време.  
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Свободно време е дори времето за лични ангажименти. Да си свършиш нещо – да си 
платиш сметките, да се видиш с приятели, да си свършиш други задължения. 
 
Колко от вас живеят при родителите си и колко са на квартира? 
 
При родителите.  
 
И аз при родителите. 
 
Значи всеки прави това, което кажат вкъщи. Това влиза ли в свободното ви време? 
 
Да. 
 
Да. 
 
За мен цепенето на дърва примерно не е свободно време. 
 
Аз затова уточних, че времето, което е свободно, не винаги е свързано с ангажимент. 
Ангажиментът изисква да свършиш определено нещо и не винаги е свободно време. 
 
Зависи как го приемаш. 
 
В общи линии времето, което отделяш за себе си. 
 
Обикновено каква част от времето ви гълта университетът, като изключим 
задължителната част на упражненията? Махаме месеците, в които имате сесия. 
Останалата част иска ли време? 
 
При мен не. 
 
При мене да. Ние имаме лекции от 9 сутринта до 15 часа. 
 
Изключете тези, на които задължително трябва да присъствате. 
 
Времето извън аудиторната заетост? 
 
Да. Точно така. 
 
Време да правим курсови работи. 
 
В седмицата 2-3 дни. 
 
2-3 дни в седмицата прекарвате в занимание? 
 
Хайде да го кажем: за семестъра 2-3 дни само с това да се занимаваш. А по часове на 
седмица отделяме 2-3 часа за това. 
 
Пишеш, издирваш информация. Особено за тези курсови работи. 
 
За курсови неща, реферати. 
 
Или да се подготвиш за упражнения. 
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Аз ви казах, че съм завършила в чужбина. Калина също е завършила извън 
България. Нямаме представа как се случват нещата тук. Затова може разговорът 
да протече малко дебилно. Вие ходите на лекции и упражнения и това, което се 
случва там, или записките, ако ги вземате от друг, достатъчни ли са, за да ги 
научите и да се явите на изпит? 
 
Не. 
 
Не е достатъчно. 
 
Имаме и учебници. 
 
Купуваме си и учебници и т.н. 
 
Това, което ни дават на лекции, е нищо в сравнение с това, което трябва да четем 
после. Те ти дават основата. Поне при нас е така. Дават ти основата и ти казват да си 
купиш еди-кой си учебник на еди-кого си. 
 
На мен са ми достатъчни лекциите. Имаме един преподавател, който предава точно по 
неговия учебник по малко по-съкратен начин, и на мен ми стига, за да се подготвя. 
 
На мен също ми стигат лекциите. При нас са доста подробни. Ако решиш, можеш да не 
си купуваш дори учебника. Но ние имаме курсова работа почти по всеки един предмет 
и трябва да отделиш повече часове за това. И есета, и реферати.  
 
Колко често трябва да пишете такива работи? 
 
По всеки един предмет преди изпита. 
 
Аз още не съм стигнала до там. Досега съм имала само веднъж. 
 
Т.е. преди всеки изпит пишете? 
 
При нас не е задължително. Можеш да не го дадеш, но ти вдига една оценка.  
 
При нас е за освобождаване от изпит. 
 
При нас е по-скоро за текуща оценка.  
 
Пишеш есе или реферат и те освобождават от изпит? 
 
Да. 
 
Да. 
 
При някои. При нас не. 
 
При нас могат да те освободят с курсовата работа, ако си имал присъствие всеки един 
час, и на база на текуща оценка. Ако имаш хубава оценка от контролно плюс оценката 
от реферата, могат да те освободят. 
 
Освен сесията имате и контролни в рамките на семестъра? 
 
Да, имаме. Два пъти поне по предмет. 
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Да. 
 
Ученическа работа. 
 
В общи линии все едно сме си на училище.  
 
Точно така звучи. 
 
Преподавателите забелязват, ако взимаш участие или не.  
 
Всичко това си е като в училище. 
 
Ако участваш активно и т.н. 
 
При нас преди лекция се проверяват присъстващите по номера. Или преди да си 
тръгнем, след като свърши лекцията. 
 
При нас не, защото сме 100 човека. 
 
Или пускат списък.  
 
В повечето случаи проверката е висша форма на доверие.  
 
Колко дълги са ви рефератите? Колко време ви отнемат? 
 
Нашите са много обемни – 15 листа и нагоре. 
 
Нашите са от 7 до 11-12 страници. 
 
Дава ви се лимит? 
 
Има от-до. 
 
Да бъде например от 7 страници и да съдържа това, това, това. 
Еди-какъв си формат. Буквите да са с еди-какъв шрифт. Някои като пишат с по-
големи, става по-голям рефератът. 
 
Абсолютно всичко казват. 
 
Ако напишеш 9 страници, шестица ли получаваш? 
 
Те го четат. Може и двойка да имаш. 
 
При нас най-интересното е, че се мъчиш да пишеш, вадиш информация, четеш и 
накрая като отворят на съдържанието и видят, че не присъства тяхната литература 
плюс използваните сайтове, директно или ти пада оценката,вече зависи от обема, или 
те връщат да напишеш ново плюс техните книги. 
 
При нас използването на интернет не е препоръчително. Казват почти да не присъства. 
 
Интернет като източник на информация? 
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Почти да не присъства. Целта е сигурно да им купим учебниците. Имали сме 
учебници, на края на учебника има две розови страници и ти казват, че на изпита 
искат да си само с розовите страници. Ако не си с тях, не можеш да се явиш.  
 
И аз съм чувала това с розовите страници.  
 
Учебника с розовите страници отзад струва 16 лв. Ако ги нямаш, няма да се явиш на 
изпита.  
 
Аз имах преподавател, който искаше задължително да си купим неговия учебник, той 
написа списък с тези, които са си го купили. Съответно тези, които го купихме, 
получихме по една точка отгоре и предварително знаехме върху какво ще е изпитът. 
Така ти научаваш този въпрос и получаваш петица или шестица. Другите, които не си 
купиха учебника, им даде тест върху целия учебник с всички подробности, така че 
никой да не може да го вземе.  
 
Това е честа практика и при нас. Ако си купил учебника от него, веднага го разписва, 
за да знае. Ако си го купил от книжарница, ти дава тест. 
 
Ако си купил учебника от книжарница? 
 
Да, хубаво е да си го купил от него. 
 
Вашият университет има ли библиотека? 
 
Има да. 
 
Да. 
 
А тя за какво служи? 
 
Аз съм ходила само два или три пъти.  
 
При условие, че трябва да си купиш учебника, библиотеката каква функция има? 
 
Да използваш допълнителна информация. 
 
Това все пак не е чак толкова масова практика. Не е при всички преподаватели. 
 
Да. 
 
Ако има предмет, по който се интересуваш, можеш да си намериш допълнителна 
информация от библиотеката. 
 
Това са просто частни случаи. 
 
Курсовата работа няма да я напишеш от учебника. Каква ще е целта тогава? 
 
А налага ли ви се да ходите в библиотеката? 
 
На мен ми се наложи два или три пъти, но безуспешно. Нищо не намерих точно по тази 
тема, която ми трябваше. 
 
Няма информация? Вие не сте ходили там, а другите? 
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Аз съм ходила, но пак нямаше информация. 
 
Или е някаква много стара информация, или учебникът е отпреди моето раждане.  
 
Информацията не е актуална. 
 
Знаете ли каква е библиотеката в Американския университет? 
 
Тя е регионална. 
 
Още като ученици сме я ползвали. 
Там има ли база данни, която можете да ползвате? Актуални неща? 
 
Има и неща на английски. 
 
Там библиотеката е по-богата принципно. 
 
Но вие имате право на достъп до тази библиотека, ако решите да търсите нещо? 
 
Да. 
 
Да, всички имат. 
 
Плаща се такса само за деня.  
 
Може и карта.  
 
Ползваш, каквото ти трябва. 
 
Можеш да имаш и месечна карта? 
 
Да. 
 
А защо не сте пробвали там при условие, че вашата е скапана? 
 
Е, пробвали сме. Аз съм търсила разни неща. 
 
Там по-добре ли е? 
 
По-добре е. По-богата, в смисъл, че има повече информация. По-актуална е. 
 
Има ли компютри? 
 
Има, да. 
 
Аз лично не съм ползвала, но има. 
 
Има ли база данни? 
 
Има, аз съм ходила. 
 
На мен това ми е интересно. Интернет е забранен, но ако имате достъп до база 
данни, те не могат да ти го забранят, защото е по-ценно от всяка една книга. 
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Не че е забранен интернетът, а не е препоръчителен. А и не е препоръчителен, 
защото се предполага, че за 2.40 лв. ще си сваля цялата тема. 
 
Имаш предвид, че пращаш sms за 2.40 лв.? 
 
Да. 
 
Примерно на „Помагало” пращаш един sms и ти дават цялата тема. Тя вече е написана 
от друг, готова е. 
 
Така може да се случи, че 10 човека са с една и съща тема. 
 
А каква е логиката преподавателите да ви дават теми, които да ги има във 
въпросното „Помагало”? 
 
Вие знаете, че интернет е необятно пространство. Там има абсолютно всичко за 
всякакъв вид теми. 
 
Т.е. няма тема, която да я няма? 
 
Да. 
 
Преподавателите имат някакъв конспект, който с години използват. 
 
Има си и фирми, които си пишат реферати и курсови работи. 
 
Аз имам чувството, че тези фирми са свързани с преподавателите. 
 
Моят брат пише. 
 
На мен бакалавърската ми е в неговия университет. Не може преподавателят да ми 
казва да си купя учебника от еди-къде си, където пишат и курсови. 
 
Част от тях имам чувството, че са свързани, защото ги познават абсолютно всички, 
оставят си учебниците при тях.  
 
Дадеш 10-15 лв. и готово. 
 
На мен ми се случи преди няколко седмици нещо такова. Курсовата ми работа беше 
написана от друг, който се занимава точно с това – писане на курсови работи, сваляне 
от интернет, и си я поръчах там. Давам я на преподавателя. Той прочита заглавието и 
ми казва, че същността на темата не отговаря на заглавието и че може да ми каже кой 
я е писал. Това директно ме навежда на мисълта, че те се познават и са във връзка. 
Аз ли съм си избрала такъв човек, който работи с тях, не знам. Но щом може да ми 
каже откъде е, явно се познават. 
 
Нека да погледнем през една друга гледна точка. Защо вие не искате да си ги 
пишете? 
Защото няма информация ли? 
 
Защото не са оценени. 
 
Защото никой не ги чете. 
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Ще си направя един опит, ще вкарам изречение с псувня, та да видим дали ги четат. 
За другото есе мисля да го направя.  
 
Ние имахме устен изпит на темата, която сме предали. Той не ти е прочел темата, за 
да те пита въпроси от нея. Ей така си ги написа тогава оценките. Тая тема я знам, тази 
не я знам – 5, 6, 4. 
 
Преподавателите ви изпитват на темите, които те знаят?  
 
Да. 
 
Т.е. аз като преподавател имам фирма, в която съм наела хора да пишат курсови 
работи, и ако аз ще ви изпитвам, ще ви изпитвам върху това, което аз знам и което 
моите хора са написали? И ако вие дойдете и ми кажете, че еди-кой си 
американски автор казва еди-какво си, а еди-кой си го оборва, аз ще кажа:  
„Гледай си работата, това не ме интересува, това не съм го чела”. 
 
Да. 
 
Аз имам случай, когато по време на лекция казвам нещо противно на казаното от 
преподавателят и тя запецва, като че ли го е научила наизуст. Не знае какво да каже. 
Седя така една минута и продължава, все едно не съм казал нищо. 
 
Продължава си с нейните мисли. 
 
Аз висшето го записах на инат, не знам за вас. 
 
Моето не беше на инат. 
 
А вие как си пишете курсовите работи? Купувате от „Помагало” ли? 
 
Когато се наложи, сваляме, без да ги купуваме. От интернет, от учебниците, които 
имаме. 
 
Когато аз съм писала, вадя от старите книги, които имам вкъщи. Преснимала съм си 
от старите книги или учебниците на преподавател, който има собствена библиотека. 
Те пак са стари - от 1980 и някоя си година примерно, и си сглобявам някакъв 
реферат. Но това изисква много мъка. Писане, да гледаш, да четеш. Другия път 
например си поръчвам тема. Вадя си учебника и им казвам какво да ползват – това, 
това, това. Т.е. аз пак съм си подбрала информацията, само те трябва да я напечатат. 
 
Аз съм предавал няколко пъти една и съща курсова работа. Само съм сменял името. 
 
Тези номера ги знаем. Сменяш името и това е. 
 
Или аз вече съм минала. Минава друг колега с моята работа. Сменяш само първата 
страница. 
 
По математика в първи курс се явявах три пъти на изпит. Три пъти една и съща 
задача, трите пъти я решавам по един и същи начин. Първите два пъти имах двойки, 
на третия четворка. 
 
При Яслански ли? 
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Същия. 
 
Той пише – 2, 3, 4.  
 
Щом си изкарал 4 без пари, пак е добре. 
 
На мен пък си ми писа 4 от сърце. Без пари. Даже искаше и 5 да ми пише. 
 
Измежду 100 човека трябва да има и 5, на които да е без пари. 
 
Колко пари взимат? 
 
150 лв. при него. 
 
За тройка. 
 
При нас стигат от 300-500 лв.  
 
Сега заради кризата са намалили малко цените. 
 
Аз до момента никога не съм плащала. 
 
За 6 колко трябва да дадеш? 
 
Аз имам две приятелки, които за 6 за плащали 350-400 лв. В историческия повечето са 
от София и са свикнали с други цифри. Там тарифите са огромни – 500, 600 лв. Те са с 
много високо самочувствие. 
 
Имайки предвид всеки един от вас какво учи, почти няма някоя специалност освен 
„Данъчната администрация”, която си е типично българска. Но нито в „Туризъм”, 
нито в „Кинезитерапия”, нито в „Стопанско управление” преподавателят може да 
бъде голям гений. Няма ли насока да ползвате чужда литература, чужди 
източници? Или ние учим локалното и в най-добрия случай – съветското? 
 
Ние имаме преподавател от София от НСА, доц Попов. Той ползва чужда литература, 
която се превежда. Отделно вкарва доста чужди термини. Но повечето предпочитат да 
си използват стандартните учебници по ЛФК, където си е описано – ръцете горе, 
встрани. По-малко се отделя внимание на кинезиологията, движение на ставите и т.н. 
Опитват се да ги въвеждат тези неща, но на повечето преподаватели им е по-трудно 
да използват такъв вид материали за лекциите си. 
 
Логиката е, че те казват, че има една абсолютна истина и тя се знае от 
преподавателят. Ако отидеш и кажеш: „В 2007 година американски учени 
доказаха, че…”, той ти казва: „Гледай си работата”. 
 
Ако кажеш на преподавателя нещо, описано с новата терминология, той те гледа 
глупаво, въпреки че това е същото като другото. Но модернизирано. 
 
Те живеят в 70-та година. Учебниците са от 1974. 
 
И сега след като сме членове на ЕС и се развиваме, имаше курс за преподаватели по 
английски, компютърни системи и технологии. Вече усещам, че добиват 
самочувствие. Работят смело с PowerPoint. 
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По-младите преподаватели са по-добри. Например Младен Младенов не е толкова 
млад, а младежки. Той е много добър. Някои му викат, че е клоун, но… 
 
Да ти привлече вниманието. 
 
Другите седят и диктуват, а аз ставам вече като доктор. Вече не пиша, както трябва. 
 
Много от нашите преподаватели са завършили в чуждестранни университети. 
 
Ако това е вярно, че са завършили в чужбина, би трябвало да имат различна 
образователна култура. Там няма абсолютна истина, няма верен отговор. Ти се 
изправяш пред него и казваш: „Аз по този въпрос мисля това, ще ви го докажа 
така и т.н.”. Съответно ти си в разговор с него и ако той не може да обори твоята 
теория и да ти каже, че това са глупости, значи ти си прав. Това е логиката на 
науката, логиката на висшето образование. Преподавателят разполага с едно 
количество информация и смисълът на висшето е ти да натрупаш за тези 5, 6 или 
7 години същото количество информация, за да можете да спорите на чисто 
информационно ниво.Всеки да може да подкрепи или обори тезата на другия. Не 
се търси една истина, която гласи това, това и това. А е въпрос на обмен на 
знания и информация. Оставам с впечатлението, че тук на информацията не се 
гледа като на нещо ценно, а има един ясен поток -  това са учебниците, и ти 
влизаш в този поток и плуваш само в него. Ако си отвъд тази информация, 
означава, че тя е грешна. Така ли е? 
 
Има нещо такова. 
 
Има, да. 
 
Не, че е грешна, а те игнорират. Говори си колкото искаш. 
 
Абсолютно незначителна. 
 
Аз обичам много да се ровя в интернет, да знам повече и понякога нарочно се заяждам 
с преподавателите. Те само правят една физиономия и това е. 
 
Или започват да говорят, че в интернет пишат какви ли не глупости. Или казват: „Вие 
откъде сте сигурни, че това нещо е истина?”. 
 
Ама докажи ми, че не е. Моят отговор е това. 
 
Но той е горе, ти си долу. 
 
Има йерархия? 
 
Да. 
 
Ти трябва да докажеш, а не той.  А и да си доказал, той ще ти каже, че не си. И ако 
почнеш да говориш много, ще идеш още по-надолу. 
 
Потъваш. 
 
Като един наш преподавател. Той непрекъснато споменава кой университет е 
завършил, какво, що. Той е създал една система, която ти трябва да знаеш 
перфектно. Как я е създал, защо, какво. Това е по „Иновационна политика”. Тя е 
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организационен модел свързан с иновациите. Не я ли знаеш неговата, не я ли 
цитираш, става лошо. Нашата курсова работа беше точно по „Иновации”. Въпреки че 
иновациите непрекъснато се развиват. Има ги във всичко. Ти можеш да го обориш по 
всеки един въпрос, но ако направиш нещо различно или странично от неговата 
система в тази таблица, пише 4, 3 или надолу. А този предмет дава повече свобода на 
словото и информацията като цяло. Другите – публичните, са свързани много с 
правните. Там има закони, норми. 
 
Като учиш такива неща, за теб интернет е източник на информация. За какво 
трябва да си купувам Наказателния кодекс, като го сменят на три месеца? 
 
А да те карат да го учиш е още по-голяма глупост. 
 
Точно. Имаш интернет и определени страници. Те публикуват промените две 
минути след гласуването в парламента. 
 
И когато ти потрябва, можеш да влезеш във всеки един момент и да го изкараш. Член, 
алинея, норма. Можеш да намериш всичко каквото ти потрябва. Всяка година се 
сменя, но нали сме си купили. 
 
Т.е. вие практически в следването си използвате компютър, само за да пишете 
есета и реферати, да правите презентации? И за комуникация  - Фейсбук, скайп? 
 
Да. 
 
Да. 
 
И игри. 
 
Филми гледаме.  
 
И неща, които са ти интересни и за които искаш да намериш информация. 
 
Разни онлайн списания. 
 
Снощи гледах в Youtube за това как ще се оправи България. Че трябва повече да 
играем. Не знам дали сте го гледали – 18 минути.  
 
Да не се вземаме много на сериозно. 
 
Точно. 
 
Да си актьор. 
 
Основната функция на компютъра за вас е комуникация и забавление? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Основно е за това. 
 
И информация. 
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Аз го използвам за друго. 
 
За какво? 
 
Играя шах. 
 
Това ти е хоби, интересува те. 
 
Играя професионален шахмат. 
 
А защо следваш това, ако те интересува професионалният шахмат? 
 
Срещам се с млади хора. 
 
Т.е. за вас следването е забавление? 
 
Да. 
 
Какво ще кажете по въпроса за компютърните умения? 
 
Вие сте млади хора. В училище ли сте се сдобили с компютърни умения? 
 
Аз не. 
 
Не. 
 
В училище са ни показвали по-общи неща. 
 
В интернет зали. 
 
Уверени ли сте в това, което правите на компютрите? Ако сега ви изкарам един 
лаптоп, сигурни ли сте, че ще се справите с обикновени задачи? 
 
Зависи. 
 
Аз, да. Даже съм маниак на такива неща. 
 
На какви програми работиш? 
 
Дайте ми програма и ще я разуча. 
 
Но ако са в пакета на MS Office, е ОК. 
 
Е, него го знам целия. 
 
Основният пакет се учи в училище.  
 
На мен ми са ми интересни Фотошоп и подобни програми. 
 
А какво ползвате? 
 
Word. Фотошопът е основно за забавление. Тези неща, които са за забавление, човек 
ги учи по-лесно. Защото го интересуват повече, забавлява се с тях и ги помни повече. 
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Иначе Word, Excel? 
 
Да. 
 
Някакви неща смятате ли по статистика? SPSS? 
 
Учили сме го в първи курс. 
 
Тия всички неща сме ги взимали, май. 
 
Не се е налагало.  
 
Но в края на висшето образование ще се използва при дипломните работи. 
 
Първият ви контакт със статистиката ще бъде при дипломната работа? 
 
Не. 
 
Не, минали сме ги тези неща в първи курс. Учихме изчисление с Excel.   
 
Преди два семестъра някъде учихме ОНИР. 
 
Никой не знае иначе какво е. 
 
Основи на научно-изследователската работа. 
 
Сега при дипломната работа ще ги учим по-задълбочено. Досега чисто повърхностно. 
Който искаше, писа примерна дипломна работа, за да види как се случват нещата. 
Общо взето много суха материя. Много непонятна. Дали заради самия преподавател, 
не знам, но нямах никакъв интерес. С изчисленията с Excel ще се сблъскам най-вече, 
като си пиша дипломната работа. 
 
При другите, ще ви трябва ли статистиката? 
 
При нас няма дипломна работа. Няма такава възможност.  
 
Ще ви се наложи ли да я използвате дори на някакъв друг изпит? 
 
На държавен изпит не. 
 
Не. 
 
И при мен не. 
 
Ние учихме в първи курс статистика и това беше. 
 
При мен беше „Основи на статистиката”. 
 
Аз даже на помня какво беше. Кой я е създал и такива неща. 
 
По „Статистика” учите кой я е създал? 
 
Нещо такова имаше, не помня. Беше много отдавна. 
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Голяма глупост. Имаше някакви формули. 
 
Да, имаше формули. 
 
Ние докато разберем как се смята, свършиха и упражнения, и всичко. 
 
Т.е. на вас не ви трябва нито една програма, освен да си наберете есета и 
реферати? 
 
Да. 
 
Точно така. 
 
PowerPoint. 
 
Много неща не използваме. 
 
Статистика? 
 
Изчисляване на аритметични, геометрични прогресии, медиани и т.н. съм учил в 
училище. Предполагам, че другия семестър ще се занимавам доста по-сериозно с тези 
неща. Ще навляза вече в материята.  
 
На мен бакалавърската ми беше „Стопанско управление”. Имахме само един курс по 
статистика и един маркетинг. Това беше само. Въпросът е, че те ти дават някакви 
чудесии, които нямат нищо общо със статистиката.  
 
Иначе ние тогава правихме на ръка изчисленията.  
 
Компютъра не сме го ползвали въобще. Освен по „Информационни” не сме използвали 
компютъра. 
 
Окей, в Word се пише есе, в PowerPoint се правят презентации, в Excel какво 
правите? 
 
Изчисления. 
 
Какви? Събирате и изваждате? 
 
Задачи по-скоро. По „Информационни технологии” в първи курс ни караха да 
изчисляваме примерно валута.  
 
Събиране, изваждане, умножение и деление - с това се изчерпва? 
 
Общо взето да. 
 
„Информационни технологии” се учат два семестъра. Компютърна грамотност. Докато 
учихме компютри, учихме и английски език. Това беше само в първи курс, и то чисто 
основните неща.  
 
Как да се правят таблички.  
 
Как да смениш шрифта на целия текст. Това е – общи работи. 
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Добре. Кажете какво искате да можете да правите на компютър? 
 
Аз искам да се науча да си правя статистика от раз, без да се замислям. Малкото 
упражнения, които имахме по ОНИР не бяха достатъчни. Да навляза в материала, за 
да не ми е чуждо. Чат-пат и на Word ми се случва да се чудя кое какво. Примерно 
откъде да се приравни, такива елементарни неща. 
 
На мен не ми трябва статистиката. Да водя статистика колко данъци имам. 
 
И на нея в „Кинезитерапията” не й трябва.  
 
Най-малкото ако почнеш работа, ти трябва компютърна грамотност за основните неща. 
 
В училище не ми трябва статистика, аз мога да си я науча сам.  
 
Ако запиша магистратура „Здравен мениджмънт”, мисля че вече ще ми трябва. 
 
Абсолютно е задължително. 
 
Аз не знам на каква статистика могат да те научат. Те самите преподаватели не знаят 
какво говорят.  
 
Ето, тя я каза програмата – SPSS. Знаеш английски, влизаш, четеш и си я правиш сам. 
 
SPSS е специфична програма. Ако искате да сметнете корелацията, т.е. ако едното 
расте, какво се случва с другото. Излиза ти прозорец „кой вид корелация искаш”. 
Там има няколко вида корелации. Ти трябва да знаеш всяко една от тях кога и 
защо се смята. 
 
Ако си решил да се развиваш в областта на науката, да ставаш асистент, това ти е 
абсолютно задължително. 
 
Добре. Вие искате да имате повече познания в тази област. Другите какво искат? 
 
Нещо, от което да можем да изкараме пари нелегално.  
 
Там са вече по-различни програми. 
 
Покер или някакви системи. 
 
Кажете искате ли да знаете нещо или сте ок с това, което знаете? 
 
Човек каквото и да знае, винаги има какво още да научи. 
 
Аз искам да науча езици – компютърни езици. 
 
Програмиране? 
 
Да, интересно ми е. 
 
Аз на моя глава си изучавам PHP. После ще започна да се занимавам с една база данни 
и след това с уебдизайн, ако ми е приятно.  
 
Акции – купува, продава. Такива неща. 
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Затова не ти трябва компютърна грамотност, а други неща. 
 
Капитал си трябва. 
 
Някои хора без образование го правят това в свободното си време.  
 
Аз играя например БГ мафия.  
 
Не ти е нужно образование за това. 
 
След като разбрахме за образователната система тук, разкажете ми за 
Благоевград. Какво предлага градът? 
 
Всичко, стига човек да има пари. 
 
Какви начини за прекарване на свободно време има тук? 
 
Сигурно не всичко, особено в сравнение с големите градове. 
 
Кажете типове места, които градът предлага за прекарване на свободното време. 
 
Кафенета, механи. 
 
Кръчми.  
 
Дискотеки.  
 
Паркове. 
 
Парк за лятото. 
 
Театър.  
 
И цирк идва.  
 
И цирк, да. 
 
Малък цирк е градът. 
 
Кое е идеалното място? Ако трябва да направим идеално място в града за 
прекарване на свободното време. 
 
Един мол.  
 
Мол? Нямате ли мол? 
 
Не. 
 
Стига с молове, нали има мол. 
 
Това не е мол. 
 
Не е мол. Това е някаква кооперация. 
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Нали щели да направят. 
 
2012 година чак ще започне проектът. Дано доживеем да го видим.  
 
Някъде, където като влезеш, не ти е нужно да ходиш до един магазин за обувки, до 
друг за дрехи. 
 
Това жените сме опасна работа. 
 
А всичко да ти е съсредоточено. Сваляш си якето, оставяш чантата в колата и влизаш 
вътре на топло. Дори навън да вали, да е студено. Според мен това е идеалното 
място. Да има и кино. 
 
Концентриране на всичко. 
 
Да има и парк до мола. 
 
Вчера ходих в Солун. В Космос мола. Ние влязохме от някакъв страничен вход, а 
излязохме през централния. На излизане все едно се оказваш в някакъв град. Има 
най-различни видове заведения – рибни ресторанти, обикновени ресторанти, 
кафенета, дискотеки, басейни. Има и комплекс, два-три хотела. Това е огромна площ 
и въобще не знаех, че съществува. Такова нещо няма в София. Ето такова нещо тук 
няма и не знам кога ще има. 
  
Т.е. бутаме Благоевград и правим едно такова място? Увеселително място. 
 
Там можеш да си изкараш – един, два, три дни. 
 
Може и седмица да изкараш. 
 
Няма да бутаме града. 
 
Значи правим един паралелен град като този комплекс? 
 
Ние си харесваме града. Няма да го бутаме. 
 
Аз се сещам за това. Това ни липсва тук. 
 
Да. 
 
А има ли места и начини за прекарване на свободното време, които навремето са 
били модерни, но вече не са? 
 
Бинго. 
 
Ресторант „Волга”. 
 
Младежкият дом изчезна ли? 
 
Има го.  
 
Сега дори го реставрират. 
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Имаше дискотека. Тя още ли работи? 
 
Има.  
 
Там се правят някакви мероприятия. Изложби има. 
 
По-рано беше по-актуално.  
 
Освен ако не си на танци, няма да отидеш там.  
 
През годините различни заведения са актуални. Зависи кой как ги развие. 
 
„Волга” беше заведение, сега е данъчно. 
 
Беше хотел и ресторант, сега е данъчно. 
 
А какви форми на забавление вече няма, не като места? Но може и места, де. 
 
Зоологическата. Там вече нищо не става. 
 
Розариумът. 
 
Какво са правили хората едно време в розариума? 
 
Разхождат се. 
 
Едно време е бил много поддържан, а сега е много западнал. 
 
Едно време ядяхме сладолед по пейките. 
 
Тази сладкарница „Младост” или каква беше. 
 
Бачиново. 
 
„Златното пиле” също. 
 
Те искат да кажат като нещо, не като място. 
 
Имаме си сладкарници, имаме си механи. Имаме си всичко. Само зоологическата не 
става. 
 
Ще ви покажа едни снимки. Те са малко размазани, но ще ви помоля да ми кажете 
това според вас какво е? Къде се случва това нещо? 
 
Нещо подобно на това, което се случва в момента. 
 
Някаква групова дискусия. 
 
Това какво е? 
 
Книжарница. 
 
Нещо като мол.  
 



 стр. 126 
ЕСТАТ  www.estatbg.com 

 

Както библиотека. 
 
Библиотека. 
 
А това? 
 
Това пак е библиотека. 
 
Библиотека. 
 
Обаче има хора, които си играят.  
 
Нещо за свободното време. 
 
А това библиотека ли е? 
 
Да. 
 
За мен е книжарница. 
 
Книжарница. 
 
А това? 
 
Някакъв магазин. 
 
А това? 
 
Детски кът. 
  
Детски кът в книжарница. 
 
Това? 
 
Театър. 
 
Театър. 
 
Това долу? 
 
Това е за изложби. 
 
Галерия? 
 
Да. 
 
За изложби. 
 
Може ли всичко това да бъде библиотека? 
 
Възможно е. 
 
Да е комбинирано. 
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Май да. 
 
Това, последното, не ми прилича на библиотека. Освен да си четат направо от масите. 
Това е с тези, модерните таблици. Ето ти библиотека с интернет и готово. 
 
Възможно е, да. 
 
Искате ли да има такава библиотека? В която да са възможни всичките тези неща? 
 
Да. 
 
Защо не. Доста по-интересно ще е. 
 
В мола да е. 
 
Може, да. 
 
И театър. 
 
И театър ли ще има? Супер. 
 
Сцена. Не е театър, а сцена. 
 
Супер. 
 
Има място, където се правят обучения, като не е задължително да идват учители, 
а да речем, както ти се занимаваш професионално със шах, да обясняваш на хора, 
които искат да се научат как да играят. Т.е. този, който има повече знания, 
обяснява на другите. Съответно има места, където да седнеш да четеш, могат да 
се играят компютърни игри. Това тук е фонотека – има дискове, филми. Има 
огромен детски кът, съответно могат да се правят и изложби. Какво ще кажете за 
една такава идея? 
 
Добра е. 
 
Това е хубаво. 
 
Тази регионалната библиотека има ли такива възможности? 
 
Чак такива опции не. 
 
Тя е централна. 
 
В операта отдолу има библиотека. 
 
Това е читалище бе. 
 
Ти правиш ли разлика между читалище и библиотека? 
 
Аз съм си вземал книги от там. 
 
И аз съм си вземала, но е читалище. 
 
Читалище „Никола Вапцаров”. 
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Кажете какво трябва да се промени в съществуващите библиотеки? 
 
Специално в Американския регионалната библиотека не става. Даже като място няма 
как да се получи. Тя си има иначе зала, сцена. 
 
Иначе има зали и ако се обособи като една обща зала, ще стане. 
 
Според мен най-добре е да се направи мол и тя да е в него.  
 
В Американския става според мен. 
  
Защо трябва да бъде в мола? 
 
Никаква връзка няма с мола. 
 
Е, как? 
 
Абсолютно никаква връзка няма. В мола отиваш за съвсем друг вид развлечения, 
отколкото в библиотеката. По-добре да е отделно. 
 
По-добре отделно. 
 
В много от скандинавските страни този тип библиотеки ги правят точно в 
моловете.    
 
Не знам, може.  
 
Все пак това е място, където ходиш, и след като си бил там всяка седмица и 
виждаш, че в магазините всичко е еднакво, да влезеш на такова място и да си 
прекараш времето по-различен начин. 
 
От такава гл. т. може да привлекат повече хора.  
 
Например родителите биха си оставили детето в една такава библиотека.  
 
Да реставрираш соц-сгради като тези тук. Да ги пригодиш. Там трябва светлина, 
пространство и доста неща. 
 
Т.е. проблемът е в сградите? 
 
Еми, да. 
 
Знаеш ли къде може да стане? До общината има една зала, която супер става за това. 
Тя е огромна. 
 
Там сега май няма нищо. 
 
Няма нищо, сега се събират скейтъри. 
 
Каква е разликата между библиотеките, които познавате, и това, което ви 
показах? 
 
Тук няма толкова много неща, например театър.  
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Детски център.  
 
Детски кът няма в нито една библиотека. 
 
Самата обстановка ми се струва по-приятна. По-светло. 
 
Представата ви за библиотека в момента каква е – прашно, скучно, тъмно? 
 
Точно. 
 
Да. 
 
Жълти страници. 
 
Стари книги. Скъсани. 
 
Мирише на прах? 
 
Мирише на какво ли не. 
 
На старо мирише. 
 
Да се пази тишина и муха да бръмне, ще се чуе. 
 
Да. 
 
Едва ли не, не ти дават да ходиш. Да стъпваш на пръсти. 
 
Тишина се пази, абе глупости. Ето това например е толкова светло място, толкова 
подредено, интересно и за младите хора. Можеш да го объркаш дали е магазин, дали 
е библиотека, дали е конферентна зала, театър. 
 
Какви са библиотекарите? 
 
От край време са еднакви. 
 
От едно време. 
 
Там се пенсионират. 
 
Ако искаш да влезеш с кока кола вътре, какво ще се случи? 
 
Или я допиваш и я оставаш навън, или я хвърляш в коша и влизаш. 
 
Не можеш да влезеш с нея? 
 
Не. 
 
Другото, което е интересно, е, че не дават да се изнасят книги, въпреки че имаш 
карта и си се разписал. Имат си техен ксерокс и ти трябва да снимаш оттам. Нищо, че 
страницата е 0.20 лв. Монополисти. 
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Друго, което ми направи впечатление, е, че не дават да влизат придружители. Ако аз 
съм с приятелка и съм си платила, трябва и другото момиче, което е с мен, да си 
плати, за да влезе. Даже ако работим по един и същи проект, нямаш право на достъп, 
ако не си заплатил. Вместо да ми помогнат по-бързо да свърша, не дават.  
 
Компетентни ли са? 
 
Има много случаи, в които си шушнат. Проверяват, въртят се. 
 
Ако аз отида в тази библиотека и кажа: „Трябва да напиша реферат по-еди коя си 
тема. Дайте ми литература.” Ще дадат ли? 
 
Те ще започнат: „По кой предмет искаш, това, това, това” 
 
„Ето ти пет, избери си.” 
 
Да. 
 
Или ти струпат 20 книги и да се ориентираш по съдържанието. 
 
Имало е и случаи, в които ми отварят на точната тема. 
 
Аз съм имала случай, когато търсих нещо конкретно по география. Те ми казват: „Ето 
ти големите книги по география, търси”. 
 
Аз мисля, че това е от основно значение за персонала. Той ако не може да те насочи 
или упъти точно по твоята тема, какво правим? Аз няма да изчета целия рафт книги, за 
да напиша една тема.  
 
Те упътват само – отдел  история, география. 
 
А има ли компютри? 
 
Има. 
 
Има. 
 
Стари са. 
 
Те са от едно време. 
 
Сега не съм ходила последната година. 
 
Стара е техниката. 
 
А знаете ли, че във вашия град има библиотека, която е оборудвана с 
изключително модерна техника? 
 
Да не е на Американския, която е при общежитията? 
 
Регионална библиотека. 
 
Е, коя е тя? 
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Кажете адреса, аз съм като такси и знам всички адреси. 
 
Регионалната, вие имате една. 
 
Там последно бяха много зле. 
 
Там е нашата, но аз не съм ходила от една година. 
 
Значи са сложени тази година. 
 
Трябва да са сложени края на миналата година. 
 
2010 трябва да е било. 
 
Това да не са снимки от там? 
 
Не. Но в тази библиотека има убийствени компютри с достъп до бази данни. 
 
Аз ви казах, че има достъп до база данни, и мисля, че е само там. Но не знаех, че е 
такава техниката. 
 
Аз си гълтам езика от тази техника. На всичките места, на които правим дискусии, 
компютрите са еднакви. 
 
Браво. 
 
Т.е. има такова място, но вие не знаете, че има такива компютри? 
 
Да. 
 
Точно. 
 
Аз като бях последно 2009 година, бяха други. Отиваш веднъж, отчайваш се и повече 
не ходиш. 
 
А минавало ли ви е през ума да учите в библиотека? 
 
Не. 
 
Не. 
 
Не. 
 
Не ми харесва тази обстановка. 
 
Не си ли легнеш на леглото, не става. 
 
Да. И винаги заспивам. Като чета по-дълго, винаги заспивам. Накрая нищо. 
 
Най-интересното е, че преподавателите постоянно ни подтикват да ходим в 
библиотеката. Казват: „Вместо да седите в кафето през свободното си време, отидете 
в библиотеката, търсете си информация!” 
 
Общо взето сегашната младеж не е като едно време. 
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Библиотеката има едно удобство – всички, които са отишли там, са с една 
определена цел. Университетските библиотеки имат удобството, че когато 
няколко човека работят върху една тема, могат да си разделят работата. Едно от 
най-добрите места за свалки е университетската библиотека.  
 
Като по филмите. 
 
Там е доста празно по принцип. 
 
Имам предвид, че нещата се случват естествено и лесно можеш да завържеш 
контакт. Третото нещо е, че там е сравнително тихо. Отивайки там, не можеш да 
правиш нищо друго. В периода, в който аз бях студентка, като се зададе сесията, 
се започва: трябва обезателно да се измият прозорците, а това не се случва друг 
път, трябва да се купи огромно количество храна, защото няма да излизам 
няколко дни. След това трябва да се видя с повечето си приятели, а 
междувременно е минала половината сесия. А аз само организирам какво да 
правя. Докато сутрин като се закараш в библиотеката, няма прозорци, храна, 
приятели. Ти си затворен там, всички учат и ти волю-неволю учиш. 
 
Нашата библиотека не ни предразполага към това нещо. 
 
За свалки не става, там не ходят готини момчета. 
 
Кажете каква ще бъде библиотеката на бъдещето? Ще има ли изобщо библиотеки? 
 
Един компютър. 
 
Да, всичко ще е на компютър – и книгите също. 
 
Според мен книгата ще си остане като носител на информация. 
 
Тя ще си остане, ама няма кой да я чете. 
 
Не е хубаво, ако не остане. 
 
На мен ми е по-хубаво да чета от книга или от вестник, отколкото от монитор. 
 
Много ясно, че е по-добре. 
 
По-удобно е, да. 
 
Ако ми се налага да чета дадена информация от компютър, предпочитам преди това да 
си я принтирам и после да я уча. 
 
Електронните книги са общо взето удобни за четене. 
 
На монитора се изморяваш повече. 
 
Да, изморява. 
 
А и не мога да си полегна. 
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Електронните са формат А4, но малко по-дебелички. След 20 години ще има ли 
книги? 
 
Според мен ще има. 
 
Според мен, не. 
 
А след 50 години? Става въпрос за книгите, които познаваме – със страници, 
корици. 
 
Според мен след 50 години ще ги има в музеите. 
 
Ще бъде чудо да видиш такава книга. 
 
Няма да се ползват в ежедневието, но ще ги има. 
 
Аз мисля, че няма да ги има. 
 
А като се замислиш от колко време ги има. Ей сега ще минат 20 години. 
 
Виж как изчезва всичко. Грамофоните примерно за двайсетина години изчезнаха. 
 
Какво общо има това с книгата? 
 
Е, как. GSM-те колко бързо се разпространиха?  
 
Вярно ли е, че хората четат все по-малко? 
 
Вярно е. 
 
Не е вярно. 
 
100% е вярно. 
 
От книги е вярно, но от друго място не. 
 
Ама не се има предвид да прочетеш жълтия вестник.  
 
В жълтия вестник може много неща да прочетеш. 
 
Повечето неща са конспирации. 
 
Т.е. хората четат повече като цяло, но четат по-малко книги? 
 
Да. 
 
Четат повече глупости. 
 
Според мен децата се раждат гении. 
 
Хората се ровят в неща, които не ги интересуват, но трябва да се знаят. Такива, които 
са актуални. В повечето случаи актуалните неща са от глупости нагоре.  
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На мен жълтият вестник ми е за развлечение, аз си чета и други информации. Сега от 
малки знаят много неща. У нас имам над 2 000 книги, не знам у вас колко има. Чел 
съм книги по три пъти.  
 
Кажете кой какво е чел последно като художествена литература? 
 
„Богат, беден” съм чел последно. 
 
Аз не се сещам името. 
 
Аз четох последно на Дан Браун – „Изгубеният символ”. 
 
„Прощално писмо” от Никълъс Спаркс.  
 
Романтично се води. 
 
И моята е такава. 
 
Филмът по книгата е „С дъх на канела”. 
 
Кога беше това последно? 
 
Миналата година август. 
 
Лятото. 
 
Аз още си я чета. Бавно и постепенно. 
 
Вярно, невярно, защо? Научната литература е много скъпа? Имате ли представа? 
Ако сравните цените на учебниците и художествената литература, как се движат? 
 
Еднакво. Цената на роман върви от 12-15 лв. И учебниците са горе-долу толкова – 15-
16 лв. 
 
И те са толкова. 
 
Учебниците общо взето се копират. Пренаписват се.  
 
Докато романът, си е роман. 
 
Четете ли научни списания? 
 
Аз съм взимала от преподаватели, но не съм лично абонирана. 
 
Аз си гледам Нешънъл Джиографик. 
 
И аз така. 
 
Повече ТВ. 
 
Ама научни ще рече в твоята специалност, а не научни по принцип.  
 
Аз предполагам, че ако искаш, винаги можеш да си намериш такава информация. 
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Библиотеката по принцип има ли нещо общо със социалния статус? 
 
Да. 
 
Какво? 
 
Според мен хората с по-висок социален статус посещават по-често библиотеките. 
 
А личните им? 
 
Също. 
 
Имат по-големи лични библиотеки? 
 
Да. На различни тематики.  
 
Не е задължително да са по-големи. 
 
По-богатите имат повече книги. 
 
Не е вярно. 
  
Не е така. 
 
Не знам, аз съм на това мнение, защото обръщат внимание на духовното и да се 
развиват, затова влагат повече пари в книги.  
 
Ама нашите книги са от едно време. Говорим в момента кой купува книги ли? 
 
Ако гледате портрети на хора от едно време, то те са нарисувани пред 
библиотека. Примерно банкерът еди-кой си е нарисуван на фона на гигантска 
библиотека с едни хубави томчета. 
 
Ама той не ги е чел. 
 
Откъде знаеш, че не ги четат? 
 
Аз ти казвам, че не ги четат.  
 
Ти ми казваш, но как ще ме обориш? 
 
Ти може в определен момент от живота да поискаш да прочетеш дадена книга. 
 
Аз имам библиотека, която е на два етажа и е само с речници на английски. Имам 
граматики, литература по специалността ми, български тълковен и правописен речник 
и това е. 
 
В нас целият хол е библиотека. Половината не съм я чела. 
 
Едно време имахме романи, томове, но вече е прибрано, защото събира само прах. 
Алергии и т.н. 
 
Едната теза е, че богатите хора имат големи библиотеки, другата е, че това не е 
вярно. 
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Те имат, но не ги четат. 
 
Има много бедни хора, които си дават парите за книги. Те се интересуват от 
духовното, любознателни са. 
 
Много зависи. Ако нямаш пари, ще предпочетеш цяла седмица да си купуваш хляб, 
отколкото да си купиш книга. 
 
Говоря за хората, които са  доста свързани с тези неща. И тя е права. Единици са 
хората, които ще си дадат последните пари за книга. 
 
Много са малко. 
 
Последният път, когато купих подарък на приятел, беше книга. Но той си е фен на 
книгите по принцип и знам, че това е нещо, което ще му хареса. Докато на друг човек 
едва ли бих купила. 
 
Преди 50-100 години информацията се е съхранявала в книги. Историята и 
развитието на света е вписвано в книги. Как според вас ще става това в бъдеще? 
Сървър ли? 
 
Еми, да. 
 
Огромна база данни. 
 
То е от хартия. Не можем да изсечем гората. То и сега я сечем. Натам върви, нали уж 
зелено трябва да има.  
 
Да, гледат хартиените носители да са все по-малко. 
 
Ще бъде електронна информация, база данни? 
 
Аз мисля, че ще си има книги. 
 
Аз казах също, че ще ги има, но ще са в музеите. 
 
Ето с такова ще ти го говорят на касетка и ще си го слушаш. Ще слушаш романа в 
колата.  
 
На айпод, джобен размер. 
 
Иновациите се развиват със страшна сила. 
 
Радва ли ви това? 
 
Не. 
 
Защо? 
 
Защото сега не играят на фунийки, а на контра страйк. Вместо футбол, фунийки и 
разни игри, се пукат на контра страйк. 
 
Да, ама като слагаха иглички на фунийките едно време? 
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Нали това трябва да се случи? Колената да си удариш. 
 
Девети клас са по 100 килограма. 
 
Защото яде само пред компютъра. 
 
След като според вас след 20 години няма да има книги, а големи бази данни, 
какви умения са ни нужни, за да можем да боравим с тях? Аз като читател ще ви 
кажа, че има издателства, на които имам безрезервно доверие, че техният подбор 
на книги е добър, и дори да не съм чувала за автора, но е на това издателство, 
знам, че вероятността да е нещо, което ще е приятно за четене, е голяма. Какво 
ще се случи в бъдеще, когато този критерии няма да го има, а само една 
гигантска информация? Как ще боравим с това нещо? Какви умения са ни нужни? 
 
Ще е като с рекламите на филмите – отиваш и се разочароваш. Или отиваш, гледаш и 
казваш на другия дали е супер или не. 
 
Т.е. ще си предаваме информация, че има нещо, което си заслужава или не? 
 
То и сега е така при книгите. Казваш: „Аз чета еди-коя си книга, хубава е или не е 
хубава”. Ти ако искаш я взимаш, ако ли не гледаш филма.  
 
Рекламата продава. 
 
Пак ще е с реклама. 
 
И от уста на уста. 
 
Старият изпитан метод. 
 
Или избрано за теб – топ 40. 
 
Т.е. няма да се наложи да притежаваме някакви компютърни умения, за да 
използваме тази база? 
 
Всичко ще е автоматизирано. Както сега работим с GSM. Никой не се замисля как 
стават нещата.  
 
Животът си върви. Изчезва хартията и готово. 
 
Предполагам, че на всеки един от вас му се е случвало да търси информация в 
Google за университета – специализирана информация? Колко бързо намирате 
правилния източник? 
 
Аз лично събирам от много източници. 
 
Бавно. 
 
Като проверя първите пет, преценявам кое ще ми свърши работа. 
 
Проверяваш първите пет и отсяваш? 
 
Да. 
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Бавно е. 
 
И се повтарят. 
 
Някой път ми излиза на трето място, не на първо. 
 
Важното е на теб колко време ти отнема да намериш конкретната информация, а 
не на кое място ти излиза. 
 
Не много. 
 
Което ми хване окото. 
 
Зависи как е формулирано. 
 
Аз гледам само първата страница. 
 
Всичко, което е написано на първата страница? 
 
Да. 
 
И аз само първата страница. 
 
Гледам и дискусиите. 
 
Това е много важно. 
 
Да, дискусиите и коментарите са много важни. Това, което той каза. 
 
Другата голяма глупост са страниците с преводачки.  
 
Това е пълна глупост. 
 
То не може да превежда, както трябва.  
 
Една дума, преведена от английски на български, означава едно, а преведена от 
български на английски, същата дума означава съвсем друго. 
 
Истината е съвсем друга. 
 
Напиши - аз съм от Македония, да видиш какво ще излезе. 
 
Ние така от френски искахме да си преведем, но не стана нищо. 
 
Вие всичките казахте, че идеята за тази библиотека е готина. За какво бихте 
ходили? Просто защото изглежда готино ще отидете веднъж. За какво друго бихте 
отишли? От всички тези неща кое ви е интересно? 
  
Аз ще отида на игрите, на театър.  
 
На театър. 
 
Само веднъж ли ще отидеш, за да видиш как е, или често? 
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Ако ми хареса, защо да не ходя? 
 
Аз ще ходя по разни дискусии по разни теми.  
 
Това е много интересно. Аз също обичам такива неща. Бих ходила и на театър. 
 
Имате ли театър в Благоевград? 
 
Имаме. 
 
Да. 
 
Да. 
 
Аз когато съм ходил, все е нямало билети. 
 
Това е хубаво. Значи се посещава. Трябва да се организираш по-бързо.  
 
Живи здрави някога и за детски кът може да го използваме. 
 
А фонотеката? Това са филми и музика. 
 
И това е интересно. 
 
По-добре е това с книгите. Може да намериш някоя по-интересничка. 
 
Бихте ли учили тук в тази атмосфера? 
 
Аз не. 
 
Не. 
 
Не. 
 
Не сме свикнали. 
 
Вече не сме свикнали да учим. 
 
Други учат за нас. 
 
Т.е. повече е за забавление? 
 
Повече да. 
 
Да. 
 
От дискусиите се научава най-много. 
 
Определено те са ми най-интересни. И от книги, и от всичко те са най-интересни. 
 
Face to Face. 
 
А книгите да са си у вас. На леглото и четеш. Иначе не става. 
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По-скоро да. 
 
Вредно е да четеш легнал. 
 
Вредно е, но се свиква. 
 
Има хора, които нямат пари да си купят книга. Ще отидат и ще почетат два часа, на 
другия ден още толкова и така. 
 
Особено за пенсионери.  
 
Не знам дали знаете, но в София има кафене-книжарница? Това е едно много, 
много хубаво място. Можеш да си пиеш кафе, питие и да си четеш книжка. Ако 
искаш, можеш да я купиш, ако искаш, можеш да я върнеш обратно. 
 
Добра идея. 
 
Навремето, когато се появиха тези неща по света, това, от което печелеха най-
много, бяха големите книги със снимките от типа „500 места, на които обезателно 
трябва да отидеш”. Те са книги за всякакви различни страни, които ти по принцип 
не би си купил. Първо, защото струват адски много пари и второ, тези книги ги 
разглеждаш веднъж и приключваш. Но там влизаш и разглеждаш каквото те 
интересува. А покрай тези книги те излъгват да си купиш и нещо друго. В крайна 
сметка тази дискусия трябваше да се проведе във вашата библиотека, където са 
хубавите компютри. За съжаление се оказа, че там е много студено.  
 
Нищо ново. 
 
Ужас. 
 
Те са нова технология и не излъчват толкова топлина. Ако бяха „Правец”, щяха да 
загреят веднага.  
 
Не знам как е точно във вашата библиотека, но предполагам, че е като в другите, 
в които бяхме. Освен страхотната техника имат и добра мултимедия с огромен 
екран.  
 
Ето, сега ще отидем да я видим. 
 
Ако се окаже, че не е тази библиотека, потърсете в някоя друга. 
 
Сега на Американския направиха нова библиотека. Тя е доста голяма. 
 
Тя е до общежитията. 
 
Там изобщо няма да те пуснат. 
 
Не може да прехвръкне и врабче. 
 
Те са американска база. 
 
НАТО. 
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Баш НАТО. 
 
Би било добре да пишем проекти по групички. Да си седим и да си четем и пишем. 
 
И като сме ходили да пишем от училище в библиотека, ти е по-интересно. 
 
Интересно ти става, иначе сам не е. 
 
Сега ще разберем къде е библиотеката. Въпросната библиотека е регионалната на 
площада на ул. Г. Измирлиев №2. Това ли е на Американския? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Коя – новата лъскавата, която е само за университета ли? 
  
Не, регионална си е. 
 
Регионална си е. 
 
Качваш се по едни стълбички и айде. 
 
Горещо ви препоръчвам да отидете там и да поискате достъп до компютрите им. 
Искате да знаете какви са базите данни, какво има. И ако нещо не функционира 
така, както трябва, идете на страницата на „Глобални библиотеки” и напишете 
оплакване.  
 
Аз от нас мога ли да имам достъп до техните компютри? 
 
Не. 
 
Е, защо? Добре щеше да бъде. Да се плаща някаква такса. 
 
Идеята е библиотеката да получи тази техника плюс това да ползва базата данни. 
 
Там има защити, които не можем да изучим 20 години. 
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Групова дискусия София (деца 7-11 год.) 

 

За да знаят хората кой е бил тук, искам всеки от вас да ми каже как се казва и на 
колко е години. 
 
Васко.  
 
На колко години си? 
 
На 7 и половина. 
 
Кой клас си? 
 
Първи клас. Първи „Г”. 
 
Хубаво ли е да ходиш на училище? 
 
Не много. 
 
Аз съм Симона. 
 
На колко години си? 
 
9 и половина. 
 
Кой клас си? 
 
Трети. 
 
Хубаво ли е да ходиш на училище? 
 
Да. 
 
Естела. На 9 и половина съм. В трети „А” клас. Изобщо не обичам да ходя на училище. 
 
Ирена. Трети клас.  
 
Хубаво ли е да ходиш на  училище? 
 
Не. 
Аз съм  …  на 11 години и съм в пети клас. 
 
Хубаво ли е да ходиш на училище? 
 
Отвратително. 
 
Аз съм …. и съм на 10 години. Според мен е най-хубаво в междучасията. Иначе в час 
става скучно. 
 
Междучасията са хубави, а в часовете е скучно? 
 
Да. 
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А кой клас си? 
 
Аз съм четвърти „Д”. 
 
Защо не е хубаво да ходите на училище? Скучно ли е? 
 
Да. 
 
Аз понякога спя в часовете. 
 
Скучно е, защото няма никакво забавление.  
 
Само по музика ми е интересно. 
 
Да, по музика. И по „Човек и природа” 
 
Другите? Защо не е хубаво да ходиш на училище? 
 
Скучно е. 
 
Следващата седмица сте в грипна ваканция. 
 
Да. 
 
Да. 
 
Какво ще правите тогава? 
 
Каквото си искаме. 
 
Какво означава - каквото си искаме? 
 
Има гигантска бабуна пред нас и като се заснежи, се спускаме със шейни. 
 
Т.е. ти стискаш палци снегът да продължи да вали? 
 
Да. 
 
Кой още иска да има сняг следващата седмица? И ти искаш, и ти искаш. Всички 
искате. 
 
Ще карам сноуборд на Витоша. 
 
Аз имам шейна, която има завой. 
 
И можеш да завиваш с нея? 
 
Да. 
 
Аз имам шейна „Чук и Гек”. 
 
Аз не използвам „Чук и Гек”, защото са много тежки. 
 
Добре. Ти си със шейна, ти си със шейна и сноуборд. Другите? 
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Шейна. 
 
Ски. 
 
Шейна и ски. 
 
Аз нямам нищо. 
 
А искаш ли да вали сняг? 
 
Да. 
 
А какво ще правиш, като вали сняг? 
 
Ще гледам ТВ, ще играя на електронната игра. 
 
Друго? 
 
Нищо. 
 
А другите какво ще правите? 
 
Не знам. 
 
Ако спре да вали, ще ритам. 
 
Ще играя с приятелки. 
 
Ще гледаш ТВ, ще играеш на електронна игра. На компютъра какво ще правиш? 
 
Ще си играя. 
 
Аз ще си чатя с приятелките във Фейсбук и ще си играя на тенис. 
 
Ти имаш Фейсбук? 
 
И аз имам Фейсбук. 
 
Аз имам също. 
 
Аз имам и скайп. 
 
Ти какво ще правиш? 
 
Ще карам шейна и ще играя на компютъра. 
 
На какво играеш на компютъра? 
 
Игри. 
 
Ти каза, че ще караш сноуборд. 
 
Да. 
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И ще играеш на компютър. 
 
Горе-долу. 
 
А ако няма сняг, ще риташ? 
 
Да. 
 
А защо горе-долу ще играеш на компютър? 
 
Защото не обичам много да сядам пред компютъра. 
 
Не обичаш. А ТВ ще гледаш ли? 
 
Не. Вкъщи пак си ритам топката. 
 
Ти чакаш бабуната да се затрупа със сняг? 
 
Да. 
 
Аз ще карам кънки на лед. 
 
Аз наскоро планирах едно нещо. Да се съберем и да отидем на Витоша да караме ски. 
Затова събирам пари цяла година. 
 
А ако няма сняг какво правите? 
 
Ако няма сняг, ще ходим  на кънки в София. 
 
И аз съм така. 
 
Обаче в Пазарджик пързалката е по-готина. 
 
Отколкото в София? 
 
Да. 
 
Значи със събраните пари се качвате на рейса и отивате в Пазарджик. Става ли? 
 
Да. 
 
По време на тази грипна ваканция кой ще ви прави компания вкъщи – мама, тате? 
 
Ще си стоя сам. 
 
Със сестра ми, мама и тате. 
 
Аз съм сама. 
 
Майка ми, баба ми, баща ми и братчето ми. 
 
Всичките ще си бъдат вкъщи? 
 
Да. 
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Аз съм сама. 
 
Сега ми кажете какво най-много обичате да правите в свободното си време. 
 
Да играя футбол. 
 
Аз си чатя в скайпа. 
 
Да се гоним в междучасието. 
 
А ти? 
 
Да играя на плейстейшън. 
 
Ти какво най-много обичаш да правиш? 
 
И аз обичам да играя на плейстейшън. 
 
Аз да се събирам с приятелки. 
 
Какво правите, като се съберете? Играете ли си? 
 
Играем си. 
 
И аз така. 
 
На какво си играете най-често? 
 
На двойки. 
 
Как се казва твоята игра? 
 
„Тикеа 6”. 
 
Нямам идея какво означава. 
 
Бият се по двойки. 
 
Бият се или се стрелят? 
 
Като в кеча. 
 
Бият се. 
 
Само че с чудовища. 
 
Има и с хора. 
 
Има и с две мечки. 
 
Мечката е много трудна. 
 
Има и с момичета. 
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Момичета, които се бият? 
 
Да. 
 
А в междучасията в училище какво правите? 
 
Гоним се и аз спасявам моята приятелка от момчетата. 
 
Тичам. 
 
Тичаш в коридора? 
 
Да. 
 
А това  е забранено. Също е забранено да се качваш на парапета. 
 
Направиха забележка на една приятелка, че се качва по парапета. 
 
Значи е забранено да тичаш по коридорите, да се катериш по парапета, забранено 
е да се спускаш по парапета. Какво друго е забранено? 
 
Да се размахва ножица. 
 
При нас е забранено да ходиш с чайовете нагоре. 
 
Да се качваш с чай нагоре? А вода можете ли да си носите? 
 
Да. 
 
Ама това не е честно. Лавката ви на кой етаж е? На втория или на първия? 
 
Най-долу. 
 
Е, ако искаш да пиеш чай на третия етаж? 
 
Забранено е. Трябва долу да го изпиеш. 
 
А ако вземеш нещо от лавката и им кажеш, че ще го ядеш после, те пускат. 
 
Кажи ти в междучасието какво правиш? 
 
Говорим си с приятелки и закусвам. 
 
Ти? 
 
На нас всичко ни е забранено. Стоим си в стаята, ядем си закуските и после веднага 
сядаме да учим.  
 
Изобщо не ви пускат да излезете от стаята? 
 
Само до лавката. Който няма закуска да си купи нещо. 
 
А до тоалетна пускат ли ви? 
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А хубаво ли е да нямаш закуска, за да стигнеш до лавката? 
 
Да. 
 
Т.е. е по-добре да нямаш закуска, за да излезеш от стаята. Иначе цял ден ще си 
там? 
 
Да, но в лавката няма вкусни за пиене сладки неща. Забранили са ги. 
 
Ние имаме сокове в лавката. 
 
Аз излизам навън. 
 
Ние имаме всичко. 
 
И сандвичи имаме там. 
 
Аз не спазвам правилата в училище. 
 
Той не спазва нито едно от трите. 
 
Защо не ги спазваш? Защото повечето са глупави ли? 
 
Да. 
 
Глупаво е да ти забраняват да тичаш? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Глупаво е да ти забраняват да се пързаляш по парапета, глупаво е да носиш 
ножица? 
 
На мен са ми рязали кичури от косата. Сериозно. За спомен. 
 
Аз ако ви разкажа една история, ще се подлудите. 
 
Кажи. 
 
Като бях малка, взех една ей такава ножица, голяма с остри върхове, и със сестра ми 
се подстригахме. 
 
Кажи ти какво правиш в стаята? 
 
Играя си в стаята. 
 
На какво си играеш в стаята? 
 
Тичам. 
 
Ти каза, че си играеш с приятелки и през ваканцията пак ще си играеш с 
приятелки. На какво си играете точно? 
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Когато се съберем, си измисляме. Гоним се, играем си. 
 
Говорите си глупости, щипете се, кикотите се? 
 
Да. А през междучасията момчетата само ни дразнят. Едно момче се мисли за много 
силен, а аз с една ръка го бутам. Толкова е слаб всъщност. 
 
То е така. Когато сте малки, момчетата са по-слаби, после стават по-силни. 
 
Момичетата от моя клас не смеят да ме ударят. 
 
Ти си изключение. Разбрахме се за свободното време. Искам да знам какво най-
много обичате да правите по принцип. Не само през свободното време. През 
ваканцията, на училище. 
 
Да играя футбол. 
 
Категорично само това? 
 
Не само. 
 
Алекс надраска стените в детската стая. 
 
Кой е Алекс? 
 
Братчето ми. На 4 години е. И се крие в гардероба от тате. 
 
Защо? 
 
Защото много му се кара, като почне да драска. 
 
И аз така. Като бях на 7 години, взех една химикалка и понеже нямах лист, започнах 
да рисувам по стените. Тапетите веднага бяха сменени. Бях надраскала абсолютно 
всички тапети. 
 
Кажете какво обичате да правите през ваканцията? 
 
Да играя футбол. 
 
Ти си ясен, а другите? 
 
Да правя пакости, бели. Целя хората с развалени яйца по прозорците. 
 
Откъде намираш развалени яйца? 
 
Купувам яйца. 
 
Те не са развалени от магазина. 
 
Добре, чакаш. 
 
Чакаш да се вмиришат, защото така е по-гадно? 
 
Да. 
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И замерваш хората по прозорците или по главите? 
 
По прозорците. И с домати става. 
 
Друго какво правите през ваканцията? 
 
Ако е топло времето, плувам. Ако е студено, ски. 
 
Няма значение. Някъде навън с приятели. 
 
А ти? Не какво правиш, а какво обичаш да правиш през ваканцията? 
 
Да ритам топка. 
 
И аз мога да играя футбол. 
 
То почти всяко дете се записва на футбол. 
 
Аз обичам да гледам ТВ. 
 
Какво гледаш по ТВ? 
 
Disney Channel.  
 
Ти какво обичаш да правиш? 
 
Не знам. Обичам всичко да правя. 
 
Книжки четете ли? 
 
Да. 
 
Аз мразя. 
 
Защо? Не са ти интересни?  
 
Да. 
 
Тъпи са. 
 
Не обичаш да четеш? 
 
Просто мразя да чета. 
 
Без да има обяснение защо? Не ти харесва? 
 
Да. 
 
Ти каза, че е тъпо да четеш книга. Защо? 
 
Защото не са интересни. 
 
Книгите не са интересни. 
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Не. 
 
Според мен пък са интересни. 
 
Аз обичам да чета само комикси. 
 
За какво комикси? 
 
За всичко. 
 
Има комикси със супер герой, има комикси и без супер герой. Спайдърмен или 
Том и Джери предпочиташ? 
 
Батман, Спайдърмен, такива глупости. 
 
Том и Джери. 
 
Представи си, че тези комикси са сложени в една книга. Отстрани да има картинки и 
текст.  Ако бъде още по-забавно, ще го четеш ли? 
 
Не. 
 
Как така? 
 
Еми, така. 
 
Той обича малко текст с повече картинки. Нали така? 
 
Да. 
 
Другите четете ли книжки? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Да. 
 
Какви книжки четете? 
 
Приказки. 
 
„Том Сойер”, „101 далматинци” и енциклопедии. 
 
Аз чета приказки. 
 
Какви приказки? Най-различни? 
 
Да. 
 
Аз чета „Хари Потър” сега. 
 
Това е съвсем различна история от „Пепеляшка” и „Снежанка”. 
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И аз чета „Хари Потър”. 
 
„Страната на сънищата”. 
 
Тези книжки от вкъщи ли ги взимате или от библиотеката? 
 
Вкъщи. 
 
От вкъщи. 
 
Някой от вас бил ли е в библиотеката на училището? Ти, ти, ти, ти. Половината от 
компанията е била. 
 
Другите не са и стъпвали. 
 
Аз не съм си отварял и учебниците. 
 
Представи си, че има много интересна книга, която я няма на комикс. Ще я прочетеш 
ли? 
 
Не. 
 
Ти защо не си ходил в библиотека? Защото не обичаш да четеш? 
 
Да. 
 
А ако в библиотеката има компютри и можеш да играеш на игри? 
 
Да, ама няма. 
 
Тогава всички момчета ще ходят в библиотеката. 
 
Те няма да четат, а ще играят. 
 
Ще влезеш ли в библиотеката, ако има компютър? 
 
Да, но няма да поглеждам книгите. 
 
ОК, няма да гледаш книгите, но ще играеш на компютърни игри? 
 
Да. 
 
Т.е. на теб самата библиотека като място не ти е неприятна, а книгите? 
 
Да. 
 
А при теб как е положението? 
 
При нас няма библиотека. 
 
Някой ден може да сложат. Не се притеснявайте. 
 
И аз съм така. 
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Ако има електронни игри и компютри, ще влезеш вътре?  
 
Да. 
 
Книгите не те интересуват? 
 
Да. 
 
А ако има комикси? 
 
Да, в нашата има комикси. 
 
Може. 
 
И на теб ли не са ти интересни книгите? 
 
Скучни са ми. 
 
Разбрахме, че мъжката част би влязла в библиотеката, ако има компютри и 
електронни игри. И евентуално ако има комикси. Как е при момичетата? На вас  
приятно ли ви е да ходите там? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Да, на мен ми е приятно. 
 
Взимате си книжки? 
 
Да. 
 
Четете ли вътре в самата библиотека? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Не. 
 
Ти защо не? 
 
Те вече я затвориха. Беше отворена. 
 
И повече нямате библиотека? 
 
Да. 
 
А като влезете в библиотеката как си взимате книжка? Отивате, разглеждате и си 
избирате нещо или питате библиотекарката? 
 
По принцип питам библиотекарката. 
 
И тя ти помага? 
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Да. 
 
А ти какво й казваш: „Искам да чета нещо или искам да чета нещо за…”? 
 
Казвам й коя книга искам и тя ми я търси. 
А тя казвала ли ти е някога: „Прочети еди-коя си книжка, ще ти хареса”? 
 
Не. 
 
При другите как е? Библиотекарката казвала ли ви е да прочетете дадена книжка, 
че ще ви хареса? 
 
Не. 
 
При мен да. 
 
И тази книжка беше ли ти интересна? 
 
Да. 
 
Мама ми взима книжка от книжарницата, но аз не ги чета. 
 
А мама не те ли води в книжарницата ти сам да си избереш? 
 
Не, тя ги взима. 
 
А ти искаш ли някой да те заведе до книжарницата и ти сам да си избереш 
книжка, която ще ти е интересна? 
 
Не. 
 
Изобщо не желаеш да се занимаваш с такива неща? 
 
Не. 
 
Така. На теб са ти препоръчвали книжка, която ти е харесала? 
 
Да. 
 
Ти си взимаш сама книжка, без да питаш библиотекарката вътре? 
 
Да. 
 
При теб как е? 
 
Влизаш, избираш си книжка. Подписваш се, за да може после да я върнеш, и така. 
 
Ама ти ли си избираш сама книжките или казваш например: „Чете ми се нещо като 
„Хари Потър”? 
 
Аз отивам и търся точно определена книга. 
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Ама знаеш точно какво искаш, а не казваш: „Искам да чета фантастика” и тя да ти 
препоръча? 
 
Аз така й казвам. 
 
Аз пък винаги търся конкретна книга. 
 
А защо ходите в библиотеката? Защото има повече книги или какво? 
 
Интересно е. 
 
По-различно е. 
 
При другите как е? 
 
Защото се отърваваме от час. 
 
По-интересно е. 
 
Има повече книжки? 
 
Да. 
  
А ти защо ходиш там? 
 
Защото е интересно. 
 
Кое е интересното на библиотеката? 
 
Има повече книги. 
 
Ние сме от един клас. Нашата библиотека я затвориха. 
 
И сега това интересно място го няма? 
 
Да. 
 
Там правеха театър. 
 
По-добре нашата да се затвори. 
 
Защо? Нали теб никой не те кара насила да ходиш. Други деца ще ходят. 
 
И те да не ходят. 
 
Защо да не ходят? Защото ти не ходиш? 
 
Да. 
 
Всички ли трябва да правят това, което ти искаш? 
 
Не. 
 
Еми, ето. Те искат да ходят в библиотеката, ти не. Свобода за всички. 
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Тези, които сте ходили в библиотеката, кажете как изглежда една библиотека? 
 
Ходил съм. 
 
Влизал си? 
 
Да. 
 
Как изглежда според теб тя? 
 
Тук има четири рафта. Вътре има една голяма маса и прозорци. 
 
И на рафтовете има книги? 
 
Да. 
 
Как мирише библиотеката? 
 
На хартия. 
 
Топло или студено е вътре? 
 
Топло. 
 
Добре, а стаята красива ли е? 
 
Горе-долу. 
 
При другите как е? Опишете библиотеката? 
 
При нас стаята не е красива. 
 
Грозно е вътре? 
 
Да. 
 
Има ли много книги? 
 
Да, пълно е с книги. 
 
И мирише на хартия? 
 
Да. 
 
А прашно ли е или светло и чисто? 
 
Чисто. Но всичко е старо. Паркетът трябва да се оправи. 
 
Как е във вашата вече затворена библиотека? 
 
Аз бях втори клас, като я затвориха, и не помня. 
 
И аз не си спомням. 
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Твоята библиотека как изглежда? 
 
С много рафтове. Има и маса. И едни енциклопедии. Много е чисто и подредено. 
Много е топло по принцип там. Има два прозореца и едно знаме виси от тавана. 
 
А компютър има ли в библиотеката? 
 
Да. 
 
А можете ли да го пипате или той е само за библиотекарката? 
 
Той е неин, но ни дава да го пипаме. Но трябва да сме внимателни, да пазим 
кабинета. 
 
В библиотеката с чай можеш ли да влезеш? 
 
Не, не може. 
 
Не може нито закуски, нито закуски. 
 
И при вас ли е така – никакви напитки, никакви закуски? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Това според вас добре ли е? 
 
Не. 
 
Не. 
 
Не е ли добре да влезеш в библиотеката с чай и закуска? 
 
Ако ядеш или пиеш чай, ще разлееш върху книгата.  
 
Да. 
 
Е, ти внимаваш. 
 
Тя, госпожата, ти дава, но ако те хване директорката, е лошо. 
 
Значи библиотекарката дава, директорката не. 
 
Ако те сгащи – довиждане. 
 
Кажете ми защо не можеш да влезеш в библиотеката със закуска и чай?  
 
Защото ще изцапаш. Може да разлееш, без да искаш. 
 
 
Като разлееш, ще си го избършеш. 
 
Ако разлееш върху книгата, е лошо. 
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Стават бели, без да искаш, но не толкова често. 
 
Върху книгата? 
 
Случва се. 
 
Даваш конкретна сума за тази книга. 
 
Трябва да се пази? 
 
Да. 
 
И да се пипат с бели ръкавици, за да не остават петна? 
 
Не. 
 
Не. 
 
Чак пък толкова, не. 
 
Според вас как ще изглеждат библиотеките, когато пораснете? Ще има ли изобщо 
библиотеки с книги? 
 
Ще има много ясно. 
 
Ще има. 
 
Защо ще има? Ти нали не четеш? 
 
За да се чете. 
 
Или ще четат тези, които четат? 
 
Да. 
 
А може и ти като пораснеш да четеш. 
 
Не знам. 
 
Сега за момента не ти харесва да четеш, нали? 
 
Да. 
 
После като станеш голям, може и да ти хареса. А какво трябва да направим, за да 
ти хареса? Или първо трябва да се научиш да четеш добре? 
 
Да. 
 
Ако можеш добре да четеш, ще са ти интересни. И ще ги разбираш. 
 
В началото четенето никога не е лесно. След като се научиш, става много приятно. 
Кажете сега как ще изглежда библиотеката на бъдещето? 
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Ще е по-красива отвън. 
 
Какво значи това? 
 
С любимия ми цвят – синия. 
 
Друго какво ще има в тази синя библиотека? 
 
Ще има електронни игри. 
 
Вътре стените може да са зелени.  
 
Всякакви цветове. 
 
Ще има много малко книги. 
 
Почти няма да има книги. 
 
А какво ще има? 
 
Забавления. 
 
Какви? 
 
ТВ, може кино да има.  
 
Ще има ли стаи, в които да се слуша музика? Ти нали се интересуваш от музика? 
 
Каква ще е тази библиотека с музика. Ти си дошъл да прочетеш нещо, а не да слушаш 
музика. 
 
А не радиоконцерт. 
 
Библиотека означава ли само място, където може да се чете? 
 
Да. 
 
Ами да. 
 
Библиотека идва от Библия. 
 
Така ли е? 
 
Да. 
 
А Библията какво е? 
 
Книга.  
 
Дебела книга? 
 
Ей такава. 
 
Аз си я купих от Рилския манастир. 
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Библиотеката ще бъде синя отвънка, вътре в зелено, т.е. ето така. Ще има малко 
книги. Вътре ще могат да се играят игри.  
 
Къде е тази библиотека бе? Това е Техномаркет. 
 
Това ще го има ли в библиотеката – деца да си играят? 
 
Да. 
 
Да. 
  
Хубава ли е тази библиотека? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Да. 
 
Освен това ще може да се слуша музика. 
 
Това ще бъде като музикален магазин вече. 
 
Защо? Влизаш вътре, свириш на китари и си излизаш. Ще има и сцена. Казахте, че 
искате да има кино. Отзад, където е сцената, когато не е сцена, ще могат да се 
прожектират филми. Това ли е библиотеката? 
 
Да. 
 
Да. 
 
Да. 
 
Горе-долу. 
 
Понеже казвате горе-долу, сега ще направим библиотеката такава, каквато трябва 
да бъде. Ако искате тук, ако искате долу на земята. Ако искате всеки сам, ако 
искате всички заедно.  
 
Всички долу. 
 
Всички заедно долу на земята, чудесно. Ето ви листите. Ако искате да направите 
библиотеката как ще изглежда отвън, ето ви глина. 
 
Аз искам с флумастери. 
 
Аз искам с глина да я направя. 
 
Това е за сградата отвън. Ето флумастери, моливи, линийки и всякакви неща. Тук 
има картинки, които не знам до каква степен биха ви били полезни, но можете да 
ги разгледате. Освен това има цветни блокчета, има и други видове цветни 
хартии. Има лепило, има и ножици. 
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Всичко има. 
 
Може да направим общо. 
 
Направете и едно общо, няма проблем. 
 
УЧАСТНИЦИТЕ ПРАВЯТ КОЛАЖИ ЗА ИДЕАЛНАТА БИБЛИОТЕКАТА. 
 
Можеш да я направиш, каквато искаш форма – триъгълна дори. 
 
Не съм виждал такава. 
 
А пирамидите в Египет? 
 
Е, те да. 
 
Ето, може като тях. Може да е като отворена книга, като всичко може да е – като 
формата на ТВ. 
 
С антенки. 
 
Каква форма да бъде? 
 
Като моя блок. 
 
Каква форма има твоят блок? 
 
Такъв, само че дебел. И по-висок. 
 
Прозорци ще има ли? 
 
Да. 
 
Какви ще са те? 
 
Квадратни. 
 
Обикновени? 
 
Да. 
 
На колко етажа ще я направим? Там колко етажа нарисува? Дай да измислим. На 
първия етаж какво ще има? Място за игра, детски кът? 
 
Да. 
 
Добре, той ще е на първия етаж. На втория етаж какво ще има? 
 
Кино. 
 
На третия етаж? 
 
Електронните игри. 
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На четвъртия етаж? 
 
Компютри. 
 
Книги няма ли да има? Дай поне в мазето да сложим книгите. 
 
Добре. 
 
Друго ще има ли? 
 
Не знам. 
 
Има пощенски кутии. 
 
Има пощенски кутии? Но това нали е библиотеката, не твоят блок? 
 
Забравих. 
 
Спокойно, случва се. Тук на първия етаж, където е детският кът, можем да 
нарисуваме смешни неща като слон, цветя, дръвчета. Можем да нарисуваме деца, 
които си играят с топки, хвърчило. Можем да нарисуваме на цялата сграда деца, 
които си играят с топка, а на втория етаж можем да нарисуваме кинолента. 
Какво искаш да има на първия етаж?  
 
Дръвчета. 
На втория етаж кинолента ли се разбрахме да има? 
 
Да. 
 
Искаш ли тук, на това празно място, да напишеш, че е кино? 
 
Да. 
 
На третия етаж са електронните игри. Прозорци има ли там?  
 
Малко. 
 
Какъв цвят ще са прозорците? 
 
Тъмно сини. 
 
А нещо да има ли на сградата? 
 
Плейстейшън. Всеки прозорец да е екран. 
 
На следващия етаж са компютрите. Колко да сложа? 
 
5-6, колкото се поберат. 
 
А от едната страна, от двете или както стане? 
 
Няма значение. 
 
Забравих да ви питам в библиотеката трябва ли да има голяма градина? 
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Да. 
 
Не. 
 
Не. 
 
Защо не? 
 
Няма смисъл. За какво ни е? 
Не знам. Може да излизате навън, ако е хубаво времето. Да карате скейтборд 
например. Или няма нужда от градинка? 
 
Не. 
 
Нека сега всеки да каже какво е направил. Застанете до къщичката и разкажете 
какво има там. Значи библиотеката е на два етажа.  
 

 
 
Това е библиотеката. Тук има масичка и столове и седи библиотекарката. Както и 
една вазичка, в която няма цветя. Тук е детският кът. Има басейн с топки. 
 
Т.е. децата могат да плуват в басейна или да си играят с топките? 
 
Пързалят си и падат в басейн с топки. На втория етаж е залата, в която гледаме кино. 
А тук е залата за музика. Това са дисковете. Тук са барабаните. 
 
Значи на втория етаж можете да се гледа кино и може да се прави музика? 
Да. 
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Колко библиотекари работят в тази библиотека? 
 
Един. 
 
Един единствен? 
 
Четирима са. Една отговоря за детския кът, една за библиотеката и двама за киното и 
музиката. 
 
А за киното – вие влизате там и казвате кой филм искате да гледате и те ви го 
пускат? 
 
Да. 
 
А за музиката казвате: „Днес искам да слушам еди-каква си музика или да правя 
музика” и ви я пускат? 
 
Да, идват и ни я пускат. 
 
Долу има книжки. А компютри има ли? 
 
Не. 
Не. 
 
Библиотекарката има компютър. Но тя си го носи всеки ден – да не й го откраднат. 
 
Но компютри и електронни игри там няма? 
 
Не. 
 
Добре, това беше момичешката библиотека. Идва вариант и на момчешка 
библиотека. Васко, разкажи за твоята библиотека. Аз ще ти помагам. 
 
Това е нашата библиотека. Така изглежда отвън. Вътре не сме рисували какво 
има. Кажи ти сега. Къде са книгите? 
 
Книгите са в мазето. 
 
Те са там, защото след 20 години хората няма да четат книги, нали? 
 
Не. 
 
На първия етаж какво има? 
 
Детски клуб.  
 
Там ще има ли книги? 
 
Не. Може малко. 
 
На втория етаж? 
Кино. 

Библиотеката на Васко 
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Филм, който ти искаш, ли ти пускат? 
 
Да. 
 
На третия етаж? 
 
Плейстейшъни. 
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Там, където се играе на електронни игри. 
 
Това какво са? 
 
Столчета. Вие направихте как изглежда вашата библиотека отвътре, ние отвън. 
Така хората като вървят към библиотеката, ще знаят на кой етаж да отидат. И на 
четвъртия етаж какво има? 
 
Компютри. 
 
Компютърна зала, където чатиш и сърфираш? 
 
Да. 
 
Това е библиотеката след 20 години. Благодарим на Васко. 
 
Хайде, сега си ти наред. 
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Моята библиотека е с необичайна форма. На първия етаж хората четат книги и е 
спокойно. На втория има музика и видеоигри. На третия е топ сикрет и за това не 
казвам. 
 
Необичайната форма не ви ли напомня ето на това? 
 
Не. 
 
А, да. 
 
На най-горното от ляво. 
 
Не, от дясно. 
 
Ето такъв тип ли? 
 
Да. 
 
Такава ли трябва да бъде библиотеката – весела, шарена, крива? 
 
Горе-долу. 
 
Харесва ли ви това? 
 
Да. 
 
И на мен. 
 
Вие сте последни. Опишете библиотеката си. 
 
(Калина) Нашата библиотека е отвътре. Най-голямата зала е с плейстейшъна. 
Какво има още вътре?  
 
Машина за кока-кола. 
 
Един много голям диван. Стаята трябваше да бъде боядисана в зелено, но не 
стигнахме дотам. Но е със зелени стени. Това е за книгите. Като това са 
детските книги за деца до 8 години. Тук бяха приказките до 9 години, а това са 
книги за възрастни хора и затова са по-кафяви и по-дебели. Това е диванчето, 
на което се чете и учи, нали така? 
 
Да. 
 
Близнаците са в стаята и слушат музика. Те са големи фенове на музиката и 
седят там по цял ден. Това е уредбата, има и колонки. Това тук са 
слушалките. Имаме и голяма зала за 10 компютъра. Но понеже си прекарваме 
много време в тази библиотека, имаме – машина за чипс, машина за кока кола и 
машина за кафе, защото идват и възрастни хора. 
 
Ще има ли такава библиотека според вас? 
 
Да. 
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Библиотеката, която Калина описва, заедно с участничката  

 
 
Не. 
 
Да. 
 
Те казват да, ти не. Защо не? 
 
Защото е фантастично да има такава библиотека. 
 
Всички забравят тоалетната. Къде ще бъде тя? 
 
Тя ще бъде външна тоалетна. 
 
Защо е фантастично да има такава библиотека? Не вярвате ли, че един ден ще 
построят такава библиотека? 
 
На  мен ми се вярва. 
 
Не.  


