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Документът има за цел да обясни понятието 
„авторскоправна грамотност“ (copyright literacy), 
неговото значение за различните аспекти на биб-
лиотечната дейност и да предложи препоръки за 
подобряване на съществуващото състояние. Зако-
ните в областта на авторското право, с подходящи-
те ограничения и изключения, са от съществено 
значение за работата на библиотеките, създаващи 
възможност за извършването на дейности като 
достъп, заемане, копиране [възпроизвеждане на 
произведения – допълн. от преводача] и опазване 
на библиотечните материали. В случаите, когато 
в авторскоправното законодателство съвсем слабо 
съществуват или изобщо липсват подходящи раз-
поредби, отнасящи се до библиотеките, се създават 
сериозни ограничения пред възможността библио-
течните институции да изпълняват своята мисия за 
предоставяне на достъп до информация, в рамките 
на закона.  

Едновременно с това, опитът и възможности-
те за ползвателите се влияят и от начина, по който 
библиотеките тълкуват и прилагат разпоредбите на 
закона.

Етичният кодекс на ИФЛА за библиотечните и 
другите информационни работници2 подчертава, че 
заедно с отговорността да се съобразяват със систе-
мата на закрила на интелектуалната собственост и 
нейната защита, съществува и паралелното задъл-
жение да не се налагат ненужни ограничения на 
правото на ползвателите за достъп до информация. 
Накратко, библиотечните специалисти трябва да 
познават и използват изключенията и ограничения-

1 Приета от Управителния съвет на ИФЛА на 20 ав-
густ 2018 г.

2 Етичен кодекс на ИФЛА за библиотечните и други ин-
формационни работници (2012). [онлайн]. Достъпно на: 
https://www.ifla.org/publications/node/11092. Етичният кодекс 
предвижда още и задължението в бъдеще да се пропагандират 
правата на ползвателите. Трябва да се отбележи, че експертите 
отчитат и „латентна гъвкавост“ в законите за авторското пра-
во – Hudson (2019, под печат).

та, предвидени в закона, за да обезпечават достъпа 
до информация и възможностите за образование.

За да постигнат това, библиотечните и другите 
информационни работници трябва да са авторско-
правно-грамотни, за да могат да изпълняват собст-
вените си професионални функции и задължения, и 
едновременно с това да подпомагат и консултират 
своите колеги и ползватели по възможно най-ефек-
тивен начин.

Авторскоправната грамотност (АГ) може да се 
дефинира като: притежаване на достатъчни зна-
ния в областта на авторското право, за да могат 
да бъдат взимани информирани решения как да се 
използват защитени от авторското право произ-
ведения.3 Тя включва и разбиране на структурата, 

3 „придобиване и демонстриране на подходящи знания, 
умения и поведение, за да се даде възможност за етично съз-
даване и използване на защитени от авторското право про-
изведения“, Secker, J. et al. Copyright and E-learning: a guide for 
practitioners. Facet publishing, London, 2016, с. 211. Chapter 6: 
Copyright education and training. [онлайн]. Достъпно на: https://
ukcopyrightliteracy.files.wordpress.com/2016/07/chapter-6_
secker-m_copyright-e-learning-2nd-edn.pdf. Morrison и Secker 
разглеждат АГ като необходимост от все по-голям набор от 
знания, умения и опит, които се изискват от хората при из-
ползването на защитено от авторското право съдържание в ди-
гитална среда [Morrison и Secker цитират Todorova, T. et al. A 
Multinational Study on Copyright Literacy Competencies of LIS 
Professionals. В: S. Kurbanoğlu et al. (Eds.), Information Literacy: 
Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century: 2nd 
European Conference on Information Literacy (ECIL): Revised 
Selected Papers, ECIL, Dubrovnik, 2014, CCIS, Vol. 492, p. 138 – 
148. Heidelberg: Springer-Verlag, 2014 – бел. на прев.]. Според 
тези автори, авторскоправно-грамотната личност също така 
разбира по-широкия политически дебат около авторските пра-
ва, и в същото време не е задължително да е ангажирана пряко 
в авторскоправно застъпничество, но е в състояние да има соб-
ствено виждане към историята и развитието на авторскоправ-
ното законодателство. Това включва и осъзнаване на позици-
ите на различните заинтересовани страни и съответстващото 
напрежение и дебат между тях. Morrison, Chris et al. Copyright 
Literacy in the UK : a survey of librarians and other cultural 
heritage sector professionals. В: Library and Information Research, 
Vol. 39 (121), 2015, p. 75 – 97. [Suppl. File Survey instrument, 

Декларация на ИФЛА за образованието 
по авторско право и авторскоправната 
грамотност1 

ИФЛА / ifla@ifla.org

Декларацията на ИФЛА за образованието по авторско право и авторскоправната грамотност е 
адресирана към всички заинтересовани страни – правителства (включително междуправителствени 
организации), библиотеки, библиотечни асоциации и звена, обучаващи библиотечно-информационни 
специалисти. 

https://ukcopyrightliteracy.files.wordpress.com/2016/07/chapter-6_secker-m_copyright-e-learning-2nd-edn.pdf
https://ukcopyrightliteracy.files.wordpress.com/2016/07/chapter-6_secker-m_copyright-e-learning-2nd-edn.pdf
https://ukcopyrightliteracy.files.wordpress.com/2016/07/chapter-6_secker-m_copyright-e-learning-2nd-edn.pdf
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функционирането и последствията от системата на 
авторското право, както и съзнаването, че законите, 
практиките и очакванията на ползвателите се про-
менят. Образованието по авторско право е непре-
къснат процес на развитие и повишаване на автор-
скоправната грамотност.

Авторскоправната грамотност е важен въпрос 
за всички видове библиотеки. Например, на биб-
лиотекарите в обществените и училищните биб-
лиотеки се налага да консултират ползвателите, 
служителите и други лица по въпроси, свързани с 
използването и копирането на библиотечни ресур-
си; с предоставянето на материали в подходящи 
формати за хора със специални потребности; и дру-
ги, свързани с образователни услуги (вкл. дейности 
в творчески пространства). 

Библиотеките с по-широк спектър от услуги, 
освен гореспоменатите, управляват и дигитални 
хранилища, изпълняват програми за масова цифро-
визация и електронна доставка на документи, отго-
варят за задължителния депозит и сключват дого-
вори за използване за достъп до платено цифрово 
съдържание.

Всички тези библиотечно-информационни 
дейности изискват знания в областта на авторското 
право и сродните му права, включително за негово-
то приложение относно новите носители на инфор-
мация, новите медии и възможности за използване 
на произведения. Недостатъчната осведоменост 
може да доведе до неправилно прилагане на зако-
на, което от своя страна да предизвика нарушения 
или завишени, ненужни ограничения за това какво 
могат да правят или да използват библиотечните 
потребители.

Във всички институции, библиотечните спе-
циалисти могат да бъдат разглеждани и като екс-
перти по авторско право и да се утвърдят като таки-
ва консултанти. Техният подход и отношение към 
авторскоправната проблематика оказва влияние на 
хората, с които те си взаимодействат, и насоките, 
дадени на широк кръг потребители, се мултипли-
цират. Освен това, библиотечните специалисти 
имат възможност да влияят при формирането на 
институционалните политики, например върху 
тези, които се отнасят до свободния достъп, и да 
насърчават подходи, които съответстват на мисията 
на библиотеките и на Етичния кодекс на ИФЛА за 
библиотечните и други информационни работници. 

Въпреки, че се осъзнава важността на АГ, за-
дълбочени международни изследвания4 показаха 

S5-S10]. [онлайн]. Достъпно на: http://www.lirgjournal.org.uk/
lir/ojs/index.php/lir/article/view/675/704.

4 copyrightliteracy.org представя библиография по тема-
та: https://copyrightliteracy.org/about-2/internationalcopyright-
literacy [Международната група по авторскоправна грамотност 

значителни разлики в нивото на знания и осведоме-
ност на професионалистите в отделните държави, 
като в същото време регистрираха сериозен интерес 
и осъзната необходимост за обучение по авторско-
правна грамотност за представителите на библио-
течно-информационната професия. Установяване-
то на позицията на авторскоправен консултант в 
организационната структура или сътрудничеството 
с (неформален) външен експерт по авторско право, 
към когото библиотечните специалисти могат да се 
обръщат при необходимост, представлява полезен 
подход за разрешаване на възникващите по-сложни 
въпроси. Заедно с това, постигането на по-високо 
ниво на авторскоправна грамотност в професията 
като цяло ще означава, че на повечето въпроси на 
ползвателите ще може да се отговаря своевремен-
но, уверено и компетентно. 

Независимо от това, остава в сила фактът, че в 
дългосрочен план реформите в областта на автор-
ското право са от съществено значение както на на-
ционално равнище, така и на световно ниво, за да 
се гарантира смислен достъп до информа цията, за 
да се съхранят колекциите, за да се осигури дос-
тъп до образование и подкрепа за творчеството 
в библиотеките. Като се има предвид, че в много 
държави реформите не са реалистично осъществи-
ми в краткосрочен план – по-доброто познаване и 
прилагане на закона, такъв какъвто е, представлява 
най-добрата възможност за бързо и законосъобраз-
но подобряване на обслужването на потребителите. 

Това не отменя и не трябва да отменя необ-
ходимостта от реформи, но може да подпомогне 
идентифицирането на най-належащите потребно-
сти. Всъщност, колкото по-опитни стават библио-
течните специалисти по въпросите на авторското 
право, толкова по-вероятно е те да се чувстват по-
уверени да сътрудничат и да работят за реформа в 
тази област.

Препоръки 
Въз основа на гореизложеното, ИФЛА отправя 

следните препоръки към правителства, библиоте-
ки, библиотечни асоциации, обучаващите звена и 
преподавателите, подготвящи библиотечно-инфор-
мационни специалисти:

(International Copyright Literacy Group) и международното из-
следване на авторскоправната грамотност на специалистите от 
библиотечните и другите културни институции се ръководи от 
проф. дн Таня Тодорова от УниБИТ, София. – бел. на прево-
дача. Повече в: Тодорова, Т. Авторскоправна компетентност 
и културни институции. С., За буквите – О писменехь, 2018, 
268 с.]

http://www.lirgjournal.org.uk/lir/ojs/index.php/lir/article/view/675/704
http://www.lirgjournal.org.uk/lir/ojs/index.php/lir/article/view/675/704
https://copyrightliteracy.org/about-2/internationalcopyright-literacy
https://copyrightliteracy.org/about-2/internationalcopyright-literacy
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Правителствата (и 
междуправителствените организации, 
където е приложимо) трябва: 

● Да предвидят ограничение на отговорността 
за библиотечните и другите информационни 
специалисти, когато действат добросъвест-
но за целите на библиотеката, за подпомага-
не на дейността на ползвателите и библиоте-
ките, които се явяват безопасни пристанища 
за достъп до информация в дигитална среда. 
Такава стъпка ще създаде в библиотечните 
специалисти по-голяма увереност при при-
лагането на закона.

● Да гарантират, че държавните образовател-
ни програми по авторско право както за биб-
лиотечните специалисти, така и за по-ши-
роката общественост, в достатъчна степен 
засягат изключенията, ограниченията и дру-
ги права в интерес на ползвателите. Учебно-
то съдържание на тези програми трябва да 
поставя акцент върху това какво могат да 
ползват/правят потребителите, а не върху 
това какво не могат, за да се избегне насаж-
дането на страх или тревога при използва-
нето на защитени от авторското право мате-
риали. С обществено финансиране трябва 
да се подкрепят кампании, които разясняват 
едновременно както правата на носителите 
на авторски права, така и възможностите за 
потребителите [т. е. как да се постига т. нар. 
„авторскоправен баланс“ (copyright equity) 
между правата на създателите и ползватели-
те на творби в библиотечна среда5 – допълн. 
на преводача]. 

● В дългосрочен план да гарантират, че зако-
ните за авторското право предвиждат опро-
стена и лесна за прилагане рамка за изклю-
чения и ограничения на авторското право, 
която дава възможност на библиотеките да 
изпълняват своята мисия и задачи и подпо-
мага отделните ползватели на библиотеките 
да разберат как по подходящ начин могат да 
използват съдържание, защитено от автор-
ското право, особено чрез ясни и целенасо-
чени насоки.

Библиотеките трябва: 

● Да спазват закона такъв, какъвто е и с рес-
пект към законоворегламентираните интере-
си на притежателите на права, да осигуряват 
максимален достъп до информация за потре-

5 Frederiksen, Linda. The Copyright Librarian : A Practical 
Handbook. 1st Edition. Amsterdam, Chandos Publishing, 2016, 
148 p. (Chandos Information Profession Series).

бителите и грижа за опазване на притежава-
ните колекции.

● Да признават и оценяват развитието и над-
граждането на авторскоправната грамотност 
на своите служители.

● Да се ангажират с използването на всички 
възможности, за да гарантират, че институ-
ционалните политики и практики, свързани 
с авторското право, улесняват достъпа до 
информация в рамките на законовите огра-
ничения.

● Съгласно Етичния кодекс на ИФЛА за биб-
лиотечните и другите информационни ра-
ботници да се застъпват за по-сериозни из-
ключения и ограничения в авторското право 
в посока осигуряването на максимален дос-
тъп до информация. 

● Да провеждат семинари и обучения за слу-
жителите и ползвателите на тема авторско 
право и сродните му права, особено при про-
мени в законодателството. 

● Да гарантират, че всички библиотечно-ин-
формационни специалисти в библиотеките 
притежават основни знания в областта на 
авторскоправното законодателство, но също 
така да обмислят и назначаването на автор-
скоправен консултант, особено необходим, 
напр. във връзка с въпросите на авторското 
право в други юрисдикции.

Библиотечните асоциации трябва: 

● Да гарантират, че придобиването на автор-
скоправна грамотност е включено като за-
дължителен компонент в компетенциите на 
библиотечно-информационните специали-
сти, като си сътрудничат с преподавателите 
и обучителите по библиотечно-информа-
ционни науки, и да стимулират възможности 
за предоставяне на наръчници или за серти-
фициране на знания.

● Да пропагандират постигането на необходи-
мите изключения и ограничения с цел оси-
гуряване на максимален достъп до информа-
ция.

● Да действат като форуми за обмен на опит и 
добри практики с цел повишаване на качест-
вото на предоставяните програми за обуче-
ние по авторско право за библиотекари, и 
при възможност – да съставят практически 
наръчници по авторскоправна грамотност за 
професионалистите, както и да организират 
тематични семинари и конференции.

● Да събират и публикуват емпирични данни 
за резултатите от обученията и инициативи-
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те по авторскоправна грамотност, преди и 
след тяхното провеждане, което ще осигу-
ри текущо усъвършенстване на програмите 
за обучение по авторско право. Тези данни 
също така ще подкрепят и дейностите по ав-
торскоправно застъпничество.6 

Преподавателите по библиотечно-
информационни науки трябва: 

● Да гарантират, че е налице адекватно покри-
тие на учебното съдържание по въпросите 
на авторското право и сродните му права в 
учебните програми, насочено и адресирано 
към теми, които са от съществено значение 
за библиотечната практика (вкл. отчитайки 
националния и международен контекст, ако 
е приложимо). Предлаганото образование и 

обучение трябва да отразяват контекста, в 
който студентите ще прилагат придобитите 
знания, като акцентират върху постигнатите 
ограничения (например за изследователски 
цели, с оглед използването на цитати и др.), 
като едновременно с това се засягат и въпро-
си, като например неприкосновеността на 
личния живот и персоналната отговорност.

● Да работят в сътрудничество с професио-
налните асоциации, за да гарантират, че 
включването на авторскоправната грамот-
ност в учебните програми е условие за акре-
дитация на учебните програми.

Превод от английски език: Таня Тодорова 

Ключови думи: авторскоправна грамотност, библиотеки, 
библиотечни специалисти, ИФЛА 

Информационните специалисти днес са изпра-
вени пред все по-сложни въпроси, свързани с инте-
лектуалната собственост, и в частност на авторските 
и сродните им права, отколкото в близкото и далеч-
но минало. Това произтича от новите предизвика-
телства пред професията: приложението на инфор-
мационно-комуникационните технологии (ИКТ); 
работата с разнообразни информационни формати 
и с новите обекти на интелектуална собственост 
(бази данни, мултимедийни продукти, компютър-
ни програми, звукозаписи и др.); консорциумното 
комплектуване, споделянето и предоставянето на 
достъп до електронни информационни ресурси; 
създаването на дигитални колекции; сътрудничест-
вото в дистанционно и мобилно обучение и за съз-
даването на институционални репозиториуми; пре-
доставянето на възможности за отворен достъп до 
различни произведения на интелектуалния труд и 
редица други. 

Библиотеките и другите културни институции 
имат важна роля в осигуряването на т. нар. „автор-
скоправен баланс“ (copyright equity) между права-

та на създателите и на ползвателите на творби в 
библиотечна среда.1 Откроява се необходимостта 
от изграждане на авторскоправна грамотност на 
специалистите от библиотечно-информационния и 
културен сектор, разбирана като комплекс от зна-
ния, поведение и умения за разработване и прила-
гане на институционална авторскоправна поли-
тика и за изява като консултанти и обучители по 
авторскоправна грамотност на потребителите.2

В момента, в който библиотечните и инфор-
мационни специалисти осъзнаят важността на ав-
торскоправната компетентност в своето работно 
ежедневие, повечето от тях установяват, че не са 
запознати с комплекс от въпроси, като изключения-
та и ограниченията в националното авторскоправно 
законодателство; свободното използване на произ-
ведения; разпознаването на нарушението на права; 
осведоменост как и къде да се получи разрешение 
за използване на материали, ако е необходимо, или 
как да се открият алтернативни, свободни за из-
ползване информационни източници, а също така 
и как да консултират колеги и потребители. Това са 
проблеми, с които библиотечни ръководители, биб-
лиотекари и служители не се чувстват подготвени 
да се справят. Тази констатация се потвърждава и 

1 Frederiksen, Linda. The Copyright Librarian : A Practical 
Handbook. Amsterdam: Chandos Publishing, 2016, 148 p. (Chan-
dos Information Profession Series).

2 Тодорова, Таня. Авторскоправна компететност и култур-
ни институции. София: За буквите – О писменехь, 2017, 264 с.

6 Бел. на преводача: ...професионалистите могат да участ-
ват в т. нар. „авторскоправно застъпничество“ („copy right 
advocacy“) чрез разнообразни дейности: застъпничество пред 
различни заинтересовани страни за повишаване на авторско-
правната осведоменост на обществото, взаимодействие със 
законодателните органи и иницииращите законодателни про-
мени за необходими актуализации на съществуващото зако-
нодателство и др., цитат от Тодорова, Т. Авторскоправна ком-
петентност и културни институции. С., 2017, с. 119.

Международната научна група по 
авторскоправна грамотност 

Таня Тодорова / t.todorova@unibit.bg 
УниБИТ 
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от националното проучване на авторскоправната 
компетентност на специалистите от библиотечния 
и културен сектор, проведено през 2013 г., където 
повече от половината от анкетираните професио-
налисти споделят, че изобщо или съвсем слабо са 
запознати с тази материя.3

С убеждението, че темата за авторскоправна-
та грамотност и информационните специалисти е 
значима и перспективна, през 2012 г. бе създадена 
Международна научна група по авторскоправна 
грамотност (International Copyright Literacy Group) 
под ръководството на проф. дн Таня Тодорова (Уни-
БИТ). Оттогава до днес научната мрежа разгръща 
активна дейност и вече включва учени от 16 държа-
ви от три континента. Началото на научното взаимо-
действие се поставя с провеждането на онлайн ба-
зираното международно анкетно проучване на тема 
„Авторскоправна компетентност на специалистите 
от библиотечните и другите културни институции“. 
Изследването е в рамките на проекта „Авторскоп-
равна политика на библиотечните и културните ин-
ституции“ (2012 – 2013), осъществяван по Договор 
№ ДФНИ – К01/0002 от 21 ноември 2012 г. с ФНИ 
на МОН, с ръководител Таня Тодорова (УниБИТ). 

Разработеният авторски анкетен инструмента-
риум е насочен към придобиването на информация 
относно осведомеността, опита и отношението на 
специалистите от библиотечните, архивните и му-
зейните институции по отношение на авторскоправ-
ните аспекти в тяхната дейност, на академичното и 
продължаващото образование по тази проблемати-
ка, и за приложението на авторскоправна политика 
на институционално ниво. Основната цел е да се из-
следват и да се направят съпоставки, изводи и обоб-
щения за нивото на авторскоправна компетентност 
на професионалистите от различни страни. Обхва-
тът на изследването включва тринадесет държави, 
изброени по азбучен ред на английски език (при-
ет за език на комуникация и публикуване от меж-
дународната научна група): България (Bulgaria), 
Хърватска (Croatia), Финландия (Finland), Фран-
ция (France), Унгария (Hungary), Литва (Lithuania), 
Мексико (Mexico), Норвегия (Norway), Португалия 
(Portugal), Румъния (Romania), Турция (Turkey), Ве-
ликобритания (United Kingdom) и Съединени аме-
рикански щати (United States of America).4 Анкетно-

3 Пак там.
4 Имената на чуждестранните учени в изследователската 

мрежа и институционалната им принадлежност са: Aleksandra 
Horvat – University of Zagreb, Croatia; Terttu Kortelainen – Univer-
sity of Oulu, Finland; Joumana Boustany – Université Paris Descartes, 
France; Tibor Koltay – Eszterházy Károly University, Hungary; Jur-
gita Rudžionienė – University of Vilnius, Lithuania; Egbert J. Sanchez 
Vanderkast – National Autonomous University of Mexico, Mexico; 
Ane Landøy – University of Bergen, Norway; Ana Lúcia Terra – Poly-
technic Institute of Porto, Portugal; Angela Repanovici – Transilvania 

то изследване се проведe в два етапа: през първия 
етап в България, Турция, Франция и Хърватска в 
периода юли 2013 – март 2014, а през втория етап 
във Вели кобритания, Литва, Мексико, Норвегия, 
Португалия, Румъния, САЩ, Унгария и Финлан-
дия в периода юни 2014 – март 2015. Интересът 
към анкетния инструментариум за изследване на 
авторскоправната компетентност на специалистите 
от библиотечните и другите културни институции 
продължава. През 2015 г. изследването бе прове-
дено в системата на публичните библиотеки в Ин-
дия, през 2016 г. бе осъществено в Испания, а през 
2018 г. се прилага в Южна Африка.

Основна констатация от съпоставителното 
проучване е, че нивото на познания и осведоменост 
на респондентите (ръководители и специалисти, 
отговорни за информационните услуги в културни-
те институции) относно проблематиката за автор-
ското право – е далеч от желаното. Установяват се 
значителни разлики в нивото на информираност и 
познания на професионалистите, представители на 
отделните страни. Страните, открояващи се с най-
високи нива на авторскоправна компетентност на 
специалистите от библиотечния и културен сектор 
са Великобритания, САЩ, Франция, Финландия, 
Норвегия и Португалия. Най-ниска степен на зна-
ния и осведоменост по въпросите на авторското 
право в библиотечния и културен сектор се уста-
новява за респондентите от България, Хърватска, 
Литва, Румъния и Мексико. Сред всички изслед-
вани страни, Великобритания и САЩ се от кроя-
ват като страни-лидери, в които има редица добри 
примери и водещи практики за приложение на 
институционални авторскоправни политики и на 
програми за обучение в рамките на академичното 
образование и в сферата на продължаващото обуче-
ние. Академическата общност и професионалните 
асоциации в страните с незадоволително ниво на 
авторскоправна компетентност на специалистите 
биха могли да проучат и използват този опит като 
модел за подобряване на съществуващата ситуация. 
Резултатите от проучването подчертават значимост-
та на препоръката за приложение на авторскоправ-
на политика в библиотечните и другите културни 
институции като инструмент за осигуряване на по-
голяма яснота по въпросите на авторското право, 
както и за установяването на позицията на автор-
скоправен консултант в организационната структу-
ра. Във Великобритания и САЩ присъствие то на 

University, Roumania; Serap Kurbanoglu и Güleda Dougan – De-
partment of Information Management, Hacettepe University, Ankara, 
Turkey; Chris Morrison – University of Kent, United Kingdom; Jane 
Secker – London School of Economics and Political Sciencе, United 
Kingdom; Laura Sanders – Graduate School of Library and Informa-
tion Science, Simmons College, Boston, Massachusets, USA.
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професионалист с авторскоправна специализация 
е най-широко застъпено, особено в академичните 
библиотеки и някои обществени библиотеки.

Актуална дискусия сред международната 
науч на общност протича и по въпросите кой и как 
трябва да преподава знания по интелектуална соб-
ственост, за да са подготвени специалистите за съв-
ременните предизвикателства в библиотечно-ин-
формационния и културен сектор. Имайки предвид 
ролята на библиотечните специалисти и като обу-
чители по инфoрмационна грамотност, трябва да се 
обърне внимание на успешната им подготовка, за 
да подпомагат хората в процеса на превръщане на 
авторскоправната грамотност в житейско умение, 
необходимо в дигиталната епоха, както предлага 
Л. Е. Харис.5 Информационните специалисти тряб-
ва да се насочват към специализация и кариера като 
авторскоправни институционални консултанти. 
Международното анкетно проучване на авторско-
правната компетентност на специалистите от биб-
лиотечните и другите културни институции доказ-
ва необходимостта от по-нататъшни изследвания и 
практически действия в тази посока.

Тук е необходимо да подчертаем, че научна-
та литература по въпросите, свързани с авторско-
то право и библиотечно-информационната сфера, 
вече е съществена като количество и многоаспект-
ност на разглежданата проблематика, за което до-
принесе и публикационната дейност на учените от 
Международната научна група по авторскоправна 
грамотност. В рамките на първия етап от изпъл-
нението на проекта „Авторскоправна политика 
на библиотечните и културните институции“, бе 
осъществено обстойно тематично библиографско 
изследване „Публикации по авторско право и по-
литики на библиотечните, образователните и кул-
турните институции“, издадено през 2013 г.6 За 
периода 2009 – 2017 са публикувани четири моно-
графии от изследователи от България, Хърватска и 
Великобритания.7 Сравнителните анализи за пър-
вите проучени четири страни (България, Турция, 

5 Harris, L. E. „Copyright literacy and translating copyright to 
a life skill“, 6 April 2015. [онлайн].

6 Василева, Румелина. Публикации по авторско право и 
политики на библиотечните, образователните и културните ин-
ституции : Тематична библиография / Предг., състав, оформл. и 
комент. Румелина Василева; Науч. ред. Таня Тодорова. София: 
За буквите – О писменехь, 2013. 444 с.

7 Тодорова, Таня. Библиотечни политики. 2. изд. София, За 
буквите – О писменехь, 2017, 192 с., Тодорова, Таня. Авторско-
правна компететност и културни институции. София, За букви-
те – О писменехь, 2017, 264 с. – тези книги са дилогия като имат 
тясна връзка в съдържателен аспект (Бел. авт.); Horvat, A. and 
Zivković, D. Knjiznice i autorsko pravo, Hrvatska sveucilisna 
naklada, Zagreb, 2009; Secker, J. et al. Chapter 6: Copyright 
education and training / J. Secker, C. Morrison. – В: Secker, J. et 
al. Copyright and E-learning : A guide for practitioners / J. Secker, 
C. Morrison. London : Facet publishing, 2016. [онлайн]. Достъп-

Франция и Хърватска) са представени на Европей-
ската конференция по информационна грамотност 
през 2014 г.8 До момента изследователи от научната 
група са публикували резултати от националните 
проучвания за България, Великобритания, Индия, 
Испания, Литва, Португалия, Румъния, САЩ, Ун-
гария, Финландия, Франция. Обобщаваща съпо-
ставителна статия за международното изследване в 
тринадесет държави, озаглавена „Информационни-
те специалисти и авторскоправната грамотност“ бе 
публикувана през август 2017 г. в специализирания 
тематичен брой „Бъдещите роли на библиотекари-
те“ на рецензираното научно списание „Библиоте-
чен мениджмънт“, издателство Емералд.9

Джейн Секер и Крис Морисън от Великобрита-
ния се присъединяват към работата на международ-
ната научна група през 2014 г. след презентация-
та на Т. Тодорова, С. Курбаноглу и Дж. Бустани 
на резултатите от първия етап на проучването на 
Европейската конференция по информационна гра-
мотност (ECIL) в Дубровник. Вдъхновени от важ-
ността на позиционираната проблематика, те съз-
дават уебсайта copyrightliteracy.org и Групата по 
авторскоправна грамотност на Великобритания. От 
2016 г., заедно с Таня Тодорова установяват и под-
държат подстраница за дейността на Международ-
ната научна група по авторскоправна грамотност, 
като правят текущо видими и достъпни резултатите 
от ползотворното сътрудничество.10

Някои от актуалните проекти и прояви на 
международната научна група са: изследването 
„Авторскоправна компетентност на студентите 
по библиотечно-информационни науки“ (CoLIS, 
2017 – 2018, 12 страни, съ-ръководители С. Курба-
ноглу, Т. Тодорова)11; откриващ панел на изнесена-
та сесия „Модели за авторскоправно образовател-
но съдържание в програмите по информационна 
грамотност“ (23 август 2017 г., Вроцлав, Полша, 

но на: https://ukcopyrightliteracy.files.wordpress.com/2016/07/
chapter-6_secker-m_copyright-e-learning-2nd-edn.pdf

8 Todorova, T. et al. A Multinational Study on Copyright 
Literacy Competencies of LIS Professionals. В: Kurbanoğlu, S. et 
al. Information Literacy: Lifelong Learning and Digital Citizenship 
in the 21st Century: 2nd European Conference on Information 
Literacy (ECIL): Revised Selected Papers, ECIL, Dubrovnik. 
Heidelberg: Springer Verlag, 2014, p. 138 – 148. (CCIS, 492).

9 Todorova, T. et al. Information Professionals and Copyright 
Literacy: A Multinational Study. В: Library Management Journal, 
Special Issue ‘Future Roles of Librarians’, Vol. 38, August 2017, № 
6/7, p. 323 – 344. [онлайн]. Достъпно на: https://doi.org/10.1108/
LM-01-2017-0007

10 International Copyright Literacy Group. [онлайн]. Дос-
тъпно на: https://copyrightliteracy.org/about-2/international-
copyright-literacy/

11 CoLIS: Copyright Literacy Survey of LIS (Library and In-
formation Science) Students. В: Information Literacy Association 
Website. [онлайн]. Достъпно на: http://inlitas.org/?p=163

https://ukcopyrightliteracy.files.wordpress.com/2016/07/chapter-6_secker-m_copyright-e-learning-2nd-edn.pdf
https://ukcopyrightliteracy.files.wordpress.com/2016/07/chapter-6_secker-m_copyright-e-learning-2nd-edn.pdf
https://doi.org/10.1108/LM-01-2017-0007
https://doi.org/10.1108/LM-01-2017-0007
https://copyrightliteracy.org/about-2/international-copyright-literacy/
https://copyrightliteracy.org/about-2/international-copyright-literacy/
http://inlitas.org/?p=163
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Една вечер видях на телевизионния екран 

странен край на предаване. Владимир Волфович 
Жириновски започна да говори за това, че в нашата 
страна се е установила твърде болезнена ситуация: 
много млади хора на възраст когато, вероятно, би 
трябвало да сключват брак и да създават семейство, 
са несемейни. Социолозите се поинтересуваха и 
получиха отговор – у нас няма къде да се запоз-
наеш. На това място В. В. Жириновски си изпусна 
нервите (това на него често му се случва) и започ-
на на висок глас да иска от аудиторията веднага да 

му кажат къде у нас можеш да се запознаеш? Къде 
можеш да отидеш вечер, безплатно да отпочинеш, 
може би да потанцуваш. Захващайки се с танците, 
всички започнаха да говорят за това, че у нас са 
малко местата, където може просто да се потанцу-
ва. Някой си спомни: в парковете има танцови пло-
щадки и свири музика. Министърът на културата се 
оказа сред присъстващите. Той успокои Владимир 
Волфович: каза, че ще се разпореди на него лично 

Световен конгрес на ИФЛА); специализиран панел 
в рамките на Петата европейска конференция по 
информационна грамотност (ЕCIL 2017) на тема 
„Авторскоправната грамотност и ролята на библио-
текарите като обучители: Международен симпо-
зиум“ (18 септември 2017 г., Сент-Мало, Франция); 
Кръгла маса на тема „Авторското право и библио-
теките“, организирана от ББИА, ЕБЛИДА, УниБИТ 
и Фондация „Глобални библиотеки“ – България, с 
участието на Т. Тодорова, Т. Тренчева (УниБИТ) 
и Дж. Секер и К. Морисън от Великобритания (с 
видео-съобщение) (26 февруари 2018 г., Дом на 
Европа в София); Авторскоправна грамотност в 
трансгранична среда: Уъркшоп за авторскоправ-
ната грамотност в европейските библиотеки на К. 
Морисън и Дж. Секер (31 май 2018 г., конференция 
EBLIDA – NAPLE, Страсбург, Франция); Между-
народно събитие по авторскоправна грамотност с 
игрово-базиран подход за практици и обучители на 
К. Морисън и Дж. Секер (Icepops, 3 април 2018 г., 
конференция LILAC, Великобритания; Icepops, 26 
юни 2019 г., Университет в Единбург); ежегодни 
Научни семинари, посветени на Международния 
ден на интелектуалната собственост, организирани 
от доц. д-р Тереза Тренчева в УниБИТ (26 април) и 
редица други.

Сътрудничеството на Международната гру-
па по авторскоправна грамотност, резултатите от 

международното проучване за авторскоправната 
компетентност на специалистите от библиотечните 
и другите културни институции и активната публи-
кационна дейност, свързана с популяризирането на 
постигнатите изводи и резултати – бяха оценени от 
експертите на Консултативния комитет по автор-
ско право и други правни въпроси на ИФЛА (CLM 
Advisory Committee). След съвместна работа с Дж. 
Секер и Кр. Морисън бе подготвена „Декларацията 
на ИФЛА за образованието по авторско право и ав-
торскоправната грамотност“, разпространена на 27 
август 2018 г. по време на Конгреса на ИФЛА в Куа-
ла Лумпур сред световната библиотечна общност.

На 10 декември 2018 г. Международната група 
по авторскоправна грамотност инициира добровол-
ческа кампания за преводи на различни езици на 
„Декларацията на ИФЛА за образованието по ав-
торско право и авторскоправната грамотност“ (CC-
BY) с цел да се стимулират дискусиите и дейността 
в тази посока по света. В рамките на три дни се от-
зоваха колеги и вече се работят преводи на норвеж-
ки, румънски и хърватски език. Тук се публикува 
преводът на български език на вниманието на бъл-
гарската колегия. Всички преводи на декларацията 
са достъпни от сайта на ИФЛА.12

Ключови думи: авторскоправна грамотност, библиотеки, 
библиотечни специалисти 

Б и бл и оте к и те  и  о б ще с т в о то

Креативността не е лозунг,  
а конкретни дела 
Колективен портрет на съвременната библиотека 

Едуард Сукиасян / SukiasyanER@rsl.ru 
Руска държавна библиотека – Москва 

12 IFLA Statement on Copyright Education and Copyright Lite-

racy. [онлайн]. Достъпно на: https://www.ifla.org/publications/
node/67342

https://www.ifla.org/publications/node/67342
https://www.ifla.org/publications/node/67342
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Б и бл и оте к и те  и  о б ще с т в ото
да му направят списък на парковете за културен от-
дих с танцови площадки.

Оказа се, че в аудиторията няма интелигентни 
хора. Тези, които отдавна не са ходили в библиоте-
ка навярно не знаят, че някои библиотеки са започ-
нали да работят до късно вечер. Тук е и светло, и 
топло, и мухите не хапят (тези думи, впрочем, са на 
детския писател Н. Н. Носов). И хората са добри. А 
най-главното – не вземат пари за вход.

За шестдесет години, отдадени на нашата 
удивителна професия, аз съм посетил и съм видял 
стотици библиотеки. Едни ме поразиха, други ме 
зарадваха или с нещо ме огорчиха. Много хора, 
особено журналистите, често говорят за библио-
теките, но не биха могли навярно да отговорят на 
простия въпрос: Кога те са били там за последен 
път? А пишещите във вестниците интелигенти до-
пълват: У нас вкъщи имам богата библиотека, бих 
прочел всичко, което е купено или подарено. Те не 
си представят как са се изолирали със своята до-
машна библиотека от света на съвременната биб-
лиотека.

У нас, в края на краищата, има много добри 
неща. Затваряйки очи, аз започнах да си спомням.

Лицето на библиотеката  
„на входа“ 

Веднъж се оказах в непознат район на града. 
Лошото време заплашваше да премине в проли-
вен дъжд. Трябваше навреме да намеря къде да се 
скрия.

И изведнаж неочаквано пред мен се появи 
сграда, на която с големи букви, които се виждаха 
отдалеч, беше написана една дума: БИБЛИОТЕКА. 
Входът под козирката беше ярко осветен, вратите – 
широко разтворени. Аз видях зелените лампички 
на турникета (въртележка на входа за преминаване 
един по един), но гише „пропуски“ – нямаше. Не-
очаквано се появи жена на средна възраст с добра 
усмивка. 

– Добро утро, защо не влизате? 
– Не знам как. Разглеждам турникета.
– Не му обръщайте внимание, влизайте. Той 

ще ви преброи като посетител. Аз разбрах – вие 
сте при нас за първи път. Влезте в залата вдясно, 
съб лечете се. А после можете да се поразходите из 
библиотеката.

В залата на едната стена имаше закачалка, а от-
среща се намираха шкафчета с различна височина 
(в най-големите отделения би се побрала даже до-
макинска чанта на колела или куфар), от ключалки-
те стърчаха ключове. Нисички пейчици приканваха 
да си смениш обувките – вътре във всеки шкаф се 

оказаха пантофи от изкуствен материал с различни 
размери. 

Стената в края на залата беше обърната, знаци-
те в горния край подсказваха, че там са тоалетните. 
И, накрая, четвъртата стена. На нея имаше два раз-
лични стенда. Първият „Нашите правила. Как да 
получиш читателска карта“, на втория се намираха 
поетажните планове на помещенията на библиоте-
ката (те се срещаха във всички стаи и коридори, но 
голямото кръгче „Вие се намирате тук“ всеки път 
се преместваше заедно с мен).

Отначало на мен не ми беше до правила. Аз 
окачих на закачалките мократа си връхна дреха, 
освободих се от излишните си вещи, възползвайки 
се от шкафчето. Приятен спомен остави посеще-
нието на тоалетната. И едва тогава аз се задълбо-
чих в четене на правилата. От първото изречение 
разбрах – ще мога да взема книги за вкъщи само в 
случай, че се регистрирам! По-нататък не прочетох, 
тъй като не се готвех да ставам читател на тази биб-
лиотека. Ако знаех отрано как греша! При регис-
трацията, за която ми трябваше само паспорта, ми 
дадоха книжка с всички правила и поетажни пла-
нове, адреси и телефони. От правилата в частност 
научих, че трябва да оставя електронната си поща 
и ще получавам информация за всички новости и 
мероприятия, даже за новите постъпления. Даже 
ми обещават да ми изпратят отчета на библиотеката 
(интересно, за какво ми е той на мен?).

Време е, най-накрая, да се поразходя. От залата 
отсреща се разнася приятен мирис на кафе. Персо-
нал нямаше. Някой много предвидливо ме водеше. 
Над умивалника беше написано: Ръцете не трябва 
да се мият само „преди“, но и след посещение на 
бюфета, за да остават книгите чисти. 

Витрините бяха ярко осветени, „храната“ беше 
представена от апетитно печено, напитките – от 
чай, кафе и бутилчици с вода. На купчини лежаха 
чинийки, салфетки и още много интересни неща. 
На касата нямаше никого, но, съдейки по обявата, 
можеш да се разплатиш самостоятелно. За самооб-
служването говореше и огромен контейнер с крас-
норечиви рисунки. Когато пресичах невидимата 
линия, над входа светваше надпис: Благодаря. За-
повядайте пак!

Преминавайки едва няколко метра, аз вече 
знаех много за тази библиотека. Видях не само 
турникета, но и правилата. Вкусно миришеща зала 
отляво. Най-главното, простете, научих къде е тоа-
летната (обикновено в библиотеките тя така е скри-
та, че се налага да питаш).
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Б и бл и оте к и те  и  о б ще с т в ото
Можете да се поразходите  
из библиотеката...

Две крачки и аз се оказах в широк хол, който 
приличаше на картинна галерия. На стените, отдяс-
но и отляво, между отворените врати, висяха неиз-
вестни за мен платна. На пода – информационен  
стенд с портрет на художника (той се оказа жена). 
От текста научих, че днес и до (беше отбелязана 
дата) ми се предлага да се запозная с творчество-
то на читателката Мария Сергеевна Голубьова, 
инженер-конструктор. В деня на закриването на 
изложбата (беше отбелязана дата) ще се състои 
вечер-среща с художника, на която каним и вас. В 
близките месеци вие ще можете да видите в наша-
та библиотека поредните художествени изложби (в 
списъка се оказаха и декоратор, и скулптор, и даже 
колекционер на стари картички). Такива хора, по-
мислих си, навярно живеят навсякъде. Някой, в 
края на краищата, събира, например, халби, значки, 
монети... Вие чували ли сте да поканят колекцио-
нер с изложба в библиотека? А също ми хареса, че 
тук се срещат с авторите не на откриването – верни-
сажа, (когато всички ходят с умен вид, така както са 
дошли „да пият и да хапнат“, да послушат някое и 
друго изказване на поканените „критици“, а после 
бързо да си заминат), а в деня на нейното закрива-
не. И още – в отделна част на хола висяха 4 картини 
с общ надпис „Тези платна са предадени от автора в 
дар за нашата библиотека“.

На две или три места видях афиш, приканващ 
на среща след седмица с група туристи, върнали се 
от пътуване в Италия и Гърция. В анотацията обе-
щаваха да покажат видеофилм, фотографии, да раз-
кажат за това какво са видели, яли-пили, да покажат 
какво са купили, а накрая ме заинтригуваха напъл-
но: Вие ще чуете нови средиземноморски анекдоти 
на антични езици и в руски превод. Да, помислих 
си аз, започнаха много да пътуват. От опит знам – 
в края на пътуването всички се запознават един с 
друг. И даже съжаляват, че ще се сбогуват завинаги. 
А все пак може да се срещнат – колко удобно е да 
направят това в библиотеката!

Читателите – те са различни 
Аз не успях да вляза в залата, когато на стенда 

„Нови постъпления“ видях огромен албум „Лувъ-
рът“. В Лувъра съм бил, но такава разкошна книга 
ми се прииска да разгледам веднага. Настаних се 
в креслото под лампиона. И след известно време, 
разглеждайки илюстрациите, се опитах да осъзная 
факта, че далеч не всеки акционер на Газпром може 
да си позволи да има такъв албум у дома. А как той 
е попаднал в тази библиотека?

 Приближилата се сътрудничка ми каза с ус-
мивка „Това е дарение. Ето тук всичко е написано – 
и посочи неголяма лепенка на края на подвързията. 
Там беше написано: На читателите на библиоте-
ка №... от семейство.... Фамилията беше сложна, 
състояща се от няколко „Гаджи“, „Курбан“ и още 
някакви севернокавказки корени. Ние, вие разби-
рате, никога не бихме могли да си го купим – той 
струва хиляда и петстотин евро.

На нас много ни подаряват – каза ми тя. Ние 
поставихме обява и откликнаха на нея. Ние просто 
написахме: Ако във вашия дом се съхранява ценна 
книга, стара или нова, подарена ви от чужбина 
и вашето семейство вече не я чете и разглежда, 
подарете я на нашите читатели. Не, не на биб-
лиотеката – веднага възникват маса бюрократични 
сложности с оформлението. На читателите да се 
подарява не е забранено. Ние само съхраняваме по-
дарените им книги. Свой печат не поставяме, но ги 
отразяваме в каталога. Там обезателно е написано 
същото – че е посочен дарствен екслибрис.

И какво, просто така я подариха? – Да, пред-
ставете си! Ние самите не си представяхме, че 
сред читателите има толкова много добри и от-
зивчиви хора! Ето тази старинна маса, на която 
така удобно се е разположил „Лувърът“, ни беше 
подарена от наша читателка, която, представе-
те си, 98 години редовно идва при нас!

Това беше толкова трудно в началото, когато 
ние едва започнахме да говорим на читателите, че 
те ходят в своята библиотека. Разбирате ли тайна-
та? В своята, а не в държавната! Те идват при себе 
си. Неочаквано се оказа, че с помощта на читате-
лите много проблеми са решими. Например, никак 
не ни се получаваше да придобием в библиотека-
та аквариум – все нещо не правехме както трябва. 
Специалист сред читателите нямаше, но го наме-
риха, доведоха го, поставиха му задача (сега той 
много чете при нас). Оказа се, че ние много неща 
не знаем. Не, нищо не сме купували – стар аква-
риум стоял у някого на тавана, оставаше само да 
го измием (това направиха учениците). Защо са 
изхвърлили аква риума? В семейството започнала 
алергия (от храната на рибките) – наложило се да го 
махнат. Намери се и компресор, децата направиха 
осветление, окачиха термометър. Аквариум в биб-
лиотеката – това е уют. На много хора им харесва да 
наблюдават рибите. Казват, че те много успокояват. 
Търсим място – готвят се да ни подарят такова ке-
рамично чудо – фонтан с водопад. Оказва се, че за 
библиотеката „влажността“ е полезна.

Откакто започнахме да работим по-дълго и без 
почивни дни при нас много неща се промениха. Чи-
тателите искат да ни подарят котарак. Прочели кни-
гата на Вики Майрон „Дюи. Котаракът от библио-
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теката, който потресе целия свят“ – ето тя лежи на 
масата, непрекъснато я четат, затова този екземпляр 
не се дава за вкъщи. Ние все още мислим. Но разби-
раме, че такъв „психотерапевт“ е много нужен и у 
нас. А ето – огромен дог идва често със своя стопа-
нин. Ходи из библиотеката, децата много го обичат. 
Чувства миризмата на алкохол, даже на бира. Спира 
пред читателя, седи, гледа го. В огромните му очи – 
явен укор. Как той разбира това? Но такива посети-
тели бързо си отиват.

Вълшебните свойства на отчета 
Вие идвате при нас за първи път? Погледнете 

отчета на библиотеката, той постоянно е на масата 
в съседната зала. Ние разказваме за това как рабо-
тим, там има много фотографии. Понякога, запоз-
нали се с отчета, на нас ни предлагат свои услуги 
самите читатели – от различни възрасти, ученици и 
пенсионери, хора от различни специалности. Ето, 
например, възрастен аптекар от съседната аптека 
всеки месец провежда при нас беседи за нови ле-
карства. Аптеката ни подари шкафче за бърза по-
мощ, то виси до входа. И постоянно следи за това в 
него да има всичко необходимо. 

Наши читатели – сътрудници от паспортното 
бюро не забравят да ни съобщят, че е започнало 
населване на новата жилищна сграда в съседния 
микрорайон. За нас това е много ценна информа-
ция. Нашите ученици ще разнесат картички-покани 
по пощенските кутии, ще разберат за нас, при нас 
ще дойдат нови читатели. Сега картички получават 
всички преместващи се в нашия район. А те са мно-
го – в съседната печатница са отпечатали по наша 
молба голям тираж. Ние сме приятели с тази печат-
ница отдавна, в нея отпечетват всякаква информа-
ция за нас – ето на масата лежат купчини хартия. 
Впрочем, на библиотеката винаги е нужна хартия, 
която при тях се изхвърля в макулатурата след из-
рязване: нещо е нужно да се запише, да се направи 
отбелязване.

Ние дружим с всички! Знаем, че библиоте-
ката – това е такова учреждение, което винаги ще 
помогне на всеки. И всички наши приятели стават 
наши читатели. По-рано мислехме, че на хората 
им е удобно да вземат книги за вкъщи по место-
жителство. Така, впрочем, е написано във всички 
учебници. Група социолози попита сътрудниците 
от съседно на библиотеката учреждение: вие къде 
четете? Оказа се, че в библиотеката близо до дома 
възрастните семейни хора не са записани: след ра-
ботно време има много работа вкъщи, трябва да се 
помогне на учениците, на всички им се иска заедно 
да погледат телевизия. А при нас могат да прити-
чат преди или след работа, в почивката. Отначало 

вземат една-две книги. А после така се увличат в 
четене! Ние много бързо направихме активни чи-
татели учителите и лекарите от близките училище 
и поликлиника. А неотдавна се записаха служите-
лите от разни офиси, данъчните, сътрудниците от 
военния комитет!

 Забелязахме, че нашите постоянни читатели – 
студенти, ученици, домакини, майки с малки деца – 
живеят близо до библиотеката. Но, например, учи-
телите от близкото училище пристигат от други 
райони. Ако те не знаят за нашата библиотека, то 
не използват възможността да доведат при нас це-
лия клас. Понякога, първо трябва да заинтересуваш 
възрастните. Сега при нас са уредени връзките с 
училището. Ние помагаме за провеждането на раз-
ни интересни мероприятия в училището. Докарва-
ме, например, стотина и нещо книги и раздаваме 
всичките книги, веднага записваме тези, които още 
не са идвали при нас. Ако учителят ни поддържа, 
нашите активисти донасят книги по различни теми 
направо в час. Веднъж в седмицата в училището 
се провеждат изложби „Извън страниците на учеб-
ника“. Този, който чете, като правило, знае повече, 
учи се отлично. 

Ние никога не започваме с това, че молим за 
помощ. Отначало си помагаме сами. Събираме, на-
пример, два пъти в годината бъдещите донаборници 
заедно с техните родители. С тях беседва военният 
комитет, след това – главният лекар на поликлини-
ката, треньорът от физкултурния диспансер. Каже-
те, в какво друго помещение, ако не в библиотеката, 
може да се проведе такава среща? Представяте ли 
си, как се разгръща срещата когато идват момчета-
та, които служат, например, във войските на МЧС 
(Министерство на Руската Федерация по граждан-
ска отбрана, извънредни ситуации и ликвидиране 
на последствията от стихийни бедствия) или На-
ционалната гвардия?

Ежегодно в помещенията на библиотеката се 
провежда вечер „Да поговорим за наркотиците“. 
Разбира се, първо имат думата лекарите. Но след 
това се оказва, че в залата седят и тези сътрудници, 
които по силата на служебния си дълг се занима-
ват с контрол върху разпространението на нарко-
тици. Тогава започва интересен разговор. Понякога 
е трудно да се предположи доколко ефективни ще 
бъдат резултатите. Но много престават да пушат... 
И за СПИН се говори, но преди две-три години 
стана ясно, че децата се научиха, нивото на заболе-
ваемост спадна. Не бива да се боим от острите 
теми. Библиотеката не е диспансер. При нас може 
да се пита и да се научи за всичко. Сред читатели-
те се оказват такива лекари, при които отиват! Да 
бях те видели как се събира женската аудитория, ако 
обявят фамилията на любимия лекар (между дру-
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гото, той е мъж). Как разбират? По електронната 
поща (достатъчно е да си оставят адреса), всичко 
има на сайта. При учениците, например, системата 
за комуникации е устроена много добре. 

Военният комитет ни помага – в последните 
години при нас няма длъжници, които биха забра-
вили, отивайки да отбиват военната си служба, да 
върнат библиотечна книга. Донаборниците, ако с 
тях се провежда работа, стават акуратни читатели. 
А ние организираме тържествени изпращания (от-
делно по родове войски, например, за тези, които 
служат във флота, в авиацията, в десантните войски 
и т.н.).

С интересни идеи, предложения и проекти из-
лизат самите читатели. Има желание, например, 
интересно да се проведе вечер, посветена на блока-
дата на Ленинград. А няма ли в нашия град някой 
от преживелите блокадата? Как да се узнае това? На 
нас ни помогнаха – та нали има хора, които завеж-
дат пенсиите! Обърнахме се към тях, оказа се: има! 
Инициативната група посети ветераните вкъщи. 
Стана ясно: нищо няма да се получи – те са инва-
лиди, отдавна не са „сред хората“, често боледуват, 
трудно ходят... Но, когато разпределихме пробле-
мите на части, дойдоха и решения. И костюм, и 
дреха може да се подготви. С това се захванаха мо-
мичетата от кръжока „Домакини“. Намериха се не 
само ордени и медали, но и уникални фотографии. 
Осигурихме и кола. Обмислихме всеки детайл. По-
канихме журналисти. Вечерта се запомни завинаги. 
А след година решихме да проведем вечер-среща 
с чернобилските ликвидатори-спасители. Отново 
се събра „плановия комитет“, който се ръководи от 
млад учител по история.

При нас има много интересни мероприятия, но 
всяко се съпровожда от изложба на книги. Тя се от-
крива, като правило, за две седмици. Веднага след 
провеждането на вечерта почти цялата литература 
са раздава на ръка. За много от книгите се образува 
опашка.

Журналистите – наши приятели 
Всяка година през септември провеждаме в 

библиотеката „Ден на абоната“. Каним нашата 
местна преса – вестници и списания. Идват и раз-
казват за себе си главни редактори, журналисти. В 
този ден направо в библиотеката се организира або-
намент за изданията, на най-добрите читатели се 
връчват безплатни квитанции. Самата библиотека, 
като организатор на цялото мероприятие, също по-
лучава безплатен абонамент за всички местни изда-
ния. Най-ценното – ние сега сме приятели с журна-
листите. Те идват при нас, пишат за нас, за нашите 
проблеми. Подсказват на спонсорите къде – в какъв 

именно проект, в каква наша инициатива да вложат 
средства. Какво ще даде нейната реализация на хо-
рата, а не само на читателите. 

Пресата, радиото, телевизията – това е огромна 
сила. Ние вече сме свикнали с това, че на 27 май 
вестниците посвещават своите страници на нас. Не, 
не очерци за „първенци“, както това беше по-рано. 
Поместват карта с разпределението на мрежата от 
библиотеки с всички адреси и телефони, с работ-
ното време. Ние публикуваме не само списъци на 
новите постъпления, но и други, много оригинал-
ни: Тези издания се намират в продажба в града 
(по-ниско, дребно е напечатано: Библиотеката не 
може да ги придобие поради високата им цена). 
Отначало започнаха да ни обвиняват, че „ние про-
сим подаяния“. Но ние бързо доказахме, че това е 
информация. Ние никого към нищо на призовава-
ме. Но всички знаят: по-голямата част от обявените 
издания ще се появят при нас. По какъв начин? За 
това е казано в отчета.

Веднъж искахме да проведем семинар. Оказа 
се, че от много неща можем да се откажем. Но ето 
да осигурим за всеки от 40-те участници химикал-
ка и бележник, за нас е сложно. Подсказаха ни на 
кого да напишем писмо. В отговор ни позвъниха по 
телефона: колата от КОМУС-а1 ще пристигне към 
два часа следобед. Излязохме да я посрещнем. Пре-
дадоха ни голяма кутия „в порядъка на техническа 
помощ“, в която се оказаха 50 комплекта за участ-
ниците (там беше всичко – и не само бележник с 
химикал). Но освен това стовариха... 10 пакета с 
хартия! Такава прелест отдавна не бяхме виждали. 
Как да се отблагодарим? Позвънихме на журнали-
сти. Благодарихме във вестника и го направихме 
така, че никого не подведохме. А по-нататък се 
случиха няколко странни събития. Нашият град-
ски транспорт позвъни и каза: Вашите гости три 
дни ще ги возим в града безплатно. Билетите ще 
ви докарат. А намиращият се недалече ресторант 
„Гостилница“, славещ се със своята кухня, изпрати 
купони за участниците за безплатен обяд. По време 
на обяда завеждащата производството ни каза: да 
си имаме работа с вас е приятно. Тук при нас мно-
го хора се хранят, но ние разбрахме, че умеете да 
благодарите на вашите приятели. Отзивът във вест-
ника е по-ценен от парите! Ние на всички спонсори 
благодарихме не само в местните вестници, но и в 
отчета на библиотеката. Та нали екземпляр от отче-
та изпращаме на „властта“.

Пари няма, а книгите откъде? 
Потокът от нови книги, получавани по ста-

рите канали, рязко намаля. Ние започнахме твър-
1 Руски онлайн магазин за стоки за дома и офиса. (бел. ред.)
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де внимателно да се отнасяме към всяка отделена 
за комплектуване рубла. Наложи се да се откажем 
от книги без подвързия – пет пъти книгораздаване 
и книжката можеш да я изхвърляш, тя се разпада. 
Наистина, ние си имаме кръжок по подвързване 
(за него трябва да се разкаже отделно). Книжките 
от масовата джобна серия (детективски, женски 
романи и прочие дреболии) въобще не купуваме, 
отказахме се. Тях ни донасят читатели – до входа 
има стелаж за такива книги, някой го нарече „Кни-
говъртене“. От тук може да се вземе която и да е 
книга без записване, а да поставиш своя. Ние само 
слагаме ред там. 

С книготърговците и местните издателства сме 
се договорили. Получаваме от тях безплатно някол-
ко екземпляра. Простете за такава формулировка, 
но „правото на първата нощ“ получават нашите ак-
тивисти. Техните читателски отзиви (половин стра-
ничка текст) се окачват на стенда. Преди няколко 
години книготърговците проведоха изследване, 
което показа: книга, която попада за преглед в биб-
лиотеката, добре се изкупува. И от тогава при нас 
постъпват много новини. В залата има специален 
стелаж, в първите месеци с книгите можеш да се 
запознаеш само в библиотеката. Гледат, четат. Ако 
решат, че трябва да имат книгата вкъщи, вземат ку-
пон за отстъпка и отиват в магазина за покупка.

Много неща ни подаряват. Детската литерату-
ра се стараем да вземаме в добро състояние (не го 
афишираме, но на вас ще кажа: всичко, което „вли-
за“ във фонда „отстрани“, преминава обработка в 
особена камера, която ни подариха сътрудниците 
от болницата). Ние се консултираме с читателите, 
беседваме за това, какво трябва и какво не трябва 
да съхраняваме в домашната библиотека. Много 
хора ни донасят това, което е попаднало в дома им 
случайно – купили или подарили, всичко прочели, 
струва ли си да се затварят книгите в шкаф?

Между впрочем, при нас се водят на отчет при-
тежателите на сериозни лични библиотеки (кои-
то съдържат повече от 5 хиляди тома). Това, като 
правило, са известни хора, професори и доктори 
на науките, библиофили и историци-креведи. Съз-
дадохме такова обединение към библиотеката. На-
шите библиографи понякога се обръщат към тях за 
справка. Имаше няколко случая, когато книга, нуж-
на на аспирант от московски ВУЗ беше открита в 
лична библиотека. Разбира се, той я получи.

Защо столичните журналисти (понякога им 
пригласят социолозите) упорито разпространяват 
мнението, че книгите в библиотеките са малко и за-
това да се ходи там, няма смисъл. 

Това е лъжа! Книгите в библотеката са много – 
ние ще помогнем на всеки да намери книга, която 
той не е чел. Художествената литература е толко-

ва, че няма да се изчете никога! Събраните съчи-
нения на класиците (и руските, и чуждестранните) 
при нас са в стотици комплекти. Някога много беше 
изда вано в „Библиотека Огоньок“. Ако читателят се 
приближи до стелажа (а при нас целият фонд е от-
ворен за всички), то без книга той няма да си отиде. 
С учениците е по-просто – за тях са написани хиля-
ди научно-популярни книги. Разбира се, ако те не 
ги виждат, то и не знаят за тяхното съществуване. 
При нас има книги за всичко. Който не вярва, той не 
трябва да бърза да излиза от библиотеката. Ето, той 
ще се поразходи „по стелажите“ час-два и ще за-
почне „брожение на ума“ – нима може толкова мно-
го да се прочете? Тогава е време да се започне рабо-
та с него, да се направи от него истински читател.

А как да стане с периодиката? Казват, че за 
абонамент пари съвсем няма? – Ние намерихме 
спонсор. Голяма търговска организация с оборот в 
милиони се реши да ни помогне. Знаете това прави-
ло: ще поискаш стотина рубли – ще ти откажат, хи-
ляда – ще помислят, милион – ще ти дадат. Ние се 
посъветвахме с данъчните, с юристите. И отидох ме 
направо при управляващите. Отначало просто ги 
поканихме при нас. После направихме всичко, за 
което те помолиха. Когато видяха в нас сериозни, 
но бедни партньори, попитаха сами: С какво можем 
да ви помогнем? Ние им дадохме списък, казахме 
за „последствията“, показахме им нашите отчети. 
Те не взеха решението веднага. А и ние не смятах-
ме, че изведнъж ще получим „милион“. Но все пак 
получихме! На списанията се появи лепенка, а в 
библиотеката – обява. Читателите започнаха да ку-
пуват техните стоки в магазините, ние в библиоте-
ката проведохме изложба-базар. Ето това, както ни 
обясниха, е практически маркетинг в действие. Ние 
помагаме на тях, те – на нас. Ще разкрия тайна: с 
тяхна помощ при нас се появи бюфет. По-рано ние 
не знаехме много. Има норми за сгъване, за нама-
ляване на обема. Предвидено е по стандарти! Има 
случаи, когато заради брак в опаковката (например, 
картонена кутия за бонбони) цялата кутия се уни-
щожава. А на бутилката етикетът се оказва слу-
чайно нагоре с краката (не са поставили правилно 
лентата на конвейра). Сега ние ходим на екскурзии 
в предприятия и питаме: а какво при вас се браку-
ва, какво не пропуска ОТК. Кажете направо: какво 
изхвърляте? Вие как мислите, какво се изхвърля в 
мебелната фабрика? Ето какво: мостри на тъкани, 
заместители на кожа, дървета... Докарваме плани-
ни от парцали, картон за своите майстори. Те ра-
ботят в близкото училище под ръководството на 
наш читател – той е учител по труд. Пенсиониран 
от печатницата, майстор от цеха за подвързии също 
подготвя такива майстори в кръжока (намерихме 
училище, получихме помещение). За нас книгите 



15

ББ
И

А 
он

ла
йн

, б
ро

й 
6 

/ 
20

18

Б и бл и оте к и те  и  о б ще с т в ото
се подвързват безплатно. Но има удивителни образ-
ци-шедьоври на подвързваческото майсторство, с 
щампи, с метални катарами. Всички знаят за тази 
наша платена услуга. Поръчват. За юбиляри, но-
вобрачни, за разни албуми. Услугата е търсена.

Ние сме за платените услуги. Техният списък 
е утвърден, с данъчните всичко е съгласувано. Но 
вие няма да намерите там нищо, свързано с нашата 
основна библиотечна работа. Освен това много от 
изброените в него услуги се извършват безплатно 
за пенсионери и инвалиди, за многодетни семей-
ства и някои други категории читатели. За тях е 
достатъчно да позвънят – книгите ще им доставим 
вкъщи, ще помогнем с всичко, с което можем. Не-
отдавна за свой проблем разказа Герой на Съвет-
ския союз – изпратили му списание на френски 
език. Осигурихме сътрудничка, тя всичко му пре-
веде. Бъдещите майки се обслужват по особен план 
„Аз чакам дете“, достатъчно е да ни кажат за това. 
От известно време книгите се доставят по домо-
вете безплатно. След това читателката преминава 
на обслужване по план „В нашия дом има малко 
дете“ – книгите са много. Започваме да работим с 
децата, когато станат на две-три години. Показва-
ме мултипликационни филмчета, слушаме музика. 
Книгата просто стои близо, може да я разгледа... Но 
после се оказва, че малките започват да четат сами, 
незабелязано от околните. Ако с децата работи спе-
циалист-психолог, владеещ съответните методики, 
това вече не се оказва вълшебство. Даже нещо по-
вече. Децата се занимават по методиката Монте-
сори. И ние ги предаваме в детската градина вече 
напълно „образовани“, с изградени навици. Трудно 
ли е това? Разбира се. Но нали това вече е наш чи-
тател. За него библиотеката е близка. И ще остане 
такава завинаги.

Аз мога да ви разказвам за нашата библиотека 
безкрайно. Тези, за които не е подходяща нашата 
работа, нейният ритъм, безкрайното напрежение, 
търсенето на новото – те си отиват сами. Те са сгре-
шили, мислейки че ще намерят при нас тишина и 
спокойствие. А при нас трябва през цялото време 
да се движиш, да излизаш зад пределите на биб-
лиотеката. Всеки е длъжен да покаже, че при него 
се получава по-добре. Ако изпратите да се догова-
ря със спонсора такава сътрудничка, която не умее 
правилно да проведе разговора, нищо няма да се 
получи. С училищата, например, работят педагози 
със стаж – те знаят какво може да направи учили-
щето. С тях не само се познават директорите – те 
ги уважават.

А какво правят при нас професионалистите, 
тези, които са получили библиотечно образова-
ние? – Ах, ето в какво е работата: вие още не сте 
били в залите, не сте разгледали фонда, каталозите. 

При нас всичко е в ред, строго следим за това всич-
ко да бъде в ред. Нашата завеждаща счита, че всич-
ко „библиотечно“ – това е база, фундамент, благо-
дарение на който ние се наричаме библиотека. И 
затова трябва да бъде идеално организирано. Ние, 
все пак, не сме културен дом. Например, ние водим 
електронен каталог, но съхраняваме и фишовите. 
Нашите стари читатели не се съгласиха с тяхната 
консервация, още по-малко с тяхното унищожение. 
Доказаха, че във фишовия каталог се търси по-
удобно, с него можеш да „поговориш“...

Всички сътрудници, работещи с читателите, 
имат добра библиографска подготовка. Разделяне-
то на заемна и читалня отдавна го ликвидирахме. 
Фондът е единен. С книгите може да се работи във 
всяко помещение на библиотеката и вкъщи. Книги-
те, които „се ползват“ в библиотеката (ние не оби-
чаме израза „не се дават за вкъщи“), са отбелязани 
с особен печат и лепенка на корицата. Чител, който 
се е регистрирал, може да си запише книгата сам 
или да се обърне към библиотекаря. Това ще напра-
ви системата – така ние наричаме цялата наша ав-
томатизация. Само записаната ви книга можете да 
изнесете през турникета – той сам всичко ще разбе-
ре, не е нужно нищо да му показвате.

С всички статистически операции се занима-
ва самата система. Тя си има свой набор от услуги: 
може да се поръчва книга от къщи – тя ще ви чака 
в библиотеката, но, ако вие поискате да я получите 
вкъщи – на вас ще ви я донесат (услугата е плате-
на). Системата ще ви въведе в списък на чакащите, 
ако книгата не е налична (веднага щом я върнат на 
вас ще ви съобщят по пощата).

Децата и учениците са привилегирована ка-
тегория читатели. Техните родители, като прави-
ло, също са наши читатели: ние работим с цялото 
семейство. Отначало на родителите им се струва, 
че те си идват от работа късно, време за четене не 
остава. Но за футбола, риболова и други увлечения 
време се намира? С тези теми и започваме. Жени-
те с удоволствие изучават кулинарната литерату-
ра. Книгите са скъпи, те могат да се видят само в 
библиотеката, а пък и не е нужно всичко да имаш 
вкъщи... 

Ако в семейството възрастните четат, то задъл-
жително четат и децата. За съжаление се случва и 
обратното. Трябва да се започне с общи теми: с ви-
лата, с почивката, пътуванията, туризма. Книгата 
вкъщи трябва да участва във всеки разговор. Значи 
и библиотеката.

За всяко семейство бъдещето на детето е тема 
номер едно. Затова и ние отделяме особено внима-
ние на избора на професия на нашите читатели от 
горните класове. При нас с това се занимава пси-
холог-консултант. Той задължително ще провери от 
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какво се определя избора (има известен типов на-
бор от често повтаряни грешки). Например, бъде-
щите педагози и учители могат веднага да проверят 
своите способности. Така също и бъдещите лекари. 
В библиотеката има много кръжоци, ръководени от 
специалисти.

Много хора смятат, че библиотеката е такова 
учреждение, където може да се вземе книга. За че-
тене. Трябва да постоят при нас. Няма да им се иска 
да си тръгнат.

… … …
Чувствам, че трябва да спра. Чувам колектив-

ните крясъци на читателите: Едуард Рубенович, на-
кратко, разкрийте „явки, адреси, фамилии“! Но, за 
начало, поне адреса на тази фантастична библиоте-
ка. Защо ние нищо не знаем за нея?

Адресът – „зад ъгъла“. Портретът е колективен. 
Официално заявявам – нищо не съм си измислил, 
разказах само за това, което съм видял със собстве-
ните си очи в нашата страна. Просто събрах на едно 
място разсипания на трошички опит. Всичко това 
вече го има в страната. Ние сме такива скромни, ра-
ботим на принципа „една иновация за година“. А 
даже и да попадне в нашите редици твърде „креа-

тивен“ другар, то другите се стараят да се избавят 
от него завинаги. По-спокойно е да се живее добре, 
така както и животът е хубав, когато е спокойно. 
Тук трябва да се ходи при началници, да се убеж-
дава в ефективността на това, което се предлага. Да 
пробваш, „да експериментираш“, и това няма да ти 
дадат. Нямаше такива указания!

Армия от методисти по-рано търсеше в стра-
ната опита на първенците. Аз показвах с пръст: ето 
това не може да бъде. Опишете, публикувайте. Не, 
отговаряха ми, и това не е никакъв опит, и ника-
къв първенец. И въобще, „тя“ е парвеню. Всички 
работят не така, а на нея ѝ трябва иначе. В съветско 
време писаха книги, дисертации. С научни методи 
този опит го установяваха, описваха, разпространя-
ваха и внедряваха. Сега го наричат иновация. Но 
ситуацията не се е изменила. Нищо не трябва, ако 
не е казано, че може.

Аз написах за това, което може. За това, което 
вече е направено, съществува и работи.

Превод от русски език: Ели Попова 

Ключови думи: библиотечни услуги, иновации,  
обществени библиотеки, руски библиотеки, читатели 

Библиотекарят – филтър срещу фалшивите 
новини1

Милена Цветкова / milenaic@uni-sofia.bg 
СУ „Св. Климент Охридски“ 

Напрегнатият информационен ред на новини-
те в интернет все повече доближава идеалните ус-
ловия за информационен хаос – от едната страна са 
властови и лидерски мании, алчност, хитрост и зло-
употреби с медии, а от другата страна са широката 
информационна неграмотност, дезориентацията от 
свирепата скорост на мултитаскинга и загубата на 
ценностна гравитация. От 2016 г. до настоящата 
2018 г. целият креативен ресурс на планетата е под 
влиянието на увеличаващия се потенциал на интер-
нет да разпространява безадресна дезинформация 
и на манипулативната употреба на инфраструкту-
рата на социалните медии. Едни търсят начини да 
се облагодетелстват, други – да противодействат.

Световни тенденции в грамотността 
за дигиталните новини 

Докато държавни и наддържавни субекти се 
опитват да реагират с административно-правно 
противодействие на необуздаемата информацион-

1 Вариант на публикацията: Цветкова, Милена. Антимани-
пулативна грамотност за четене на дигитални новини. В: Ме-
дии и обществени комуникации. Университет за национално и 
световно стопанство. 2018, №36.

на безотговорност, Институтът за изследване на 
журналистиката на Ройтерс към Университета в 
Оксфорд публикува ежегодния си доклад за ди-
гиталните новини, в който фокусът е строго вър-
ху пот ребителя и върху неговата информационна 
неграмотност. Документът „Digital News Report 
2018“2 е изграден върху данните от изследване, 
проведено в периода февруари – март с онлайн 
въп росник сред 74 000 респонденти от 37 държави 
(в Европа, Северна и Южна Америка и Азиатско-
Тихоокеанския регион). Целта на изследването е да 
анализира особеностите на потреблението на нови-
ни в епохата на дигиталните мрежи и технологии. 
Предмет на непосредствено внимание са невярната 
информация, дезинформацията и доверието в из-
точниците, формиращо разнообразието от „диети 
за новини“ на потребителите. 

2 Digital News Report 2018. By Nic Newman with Richard 
Fletcher, Antonis Kalogeropoulos, David A. L. Levy and Rasmus 
Kleis Nielsen. Oxford, UK: Reuters Institute for the Study of Jour-
nalism, University of Oxford, 2018. 143 p. [онлайн]. Достъпно 
на: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/digital-
news-report-2018.pdf

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/digital-news-report-2018.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/digital-news-report-2018.pdf
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В емпиричната група на този авторитетен док-

лад на Reuters Institute за първи път е включена и 
България.

Насърчаващо е, че изследователите са пред-
приели пренастройване в употребяваните термини. 
Ако извън Европа (САЩ, Русия) ключовият термин 
продължава да е „фалшиви новини“, в европейски-
те документи и изследвания той вече се избягва, 
за да бъдат върнати в оборот класическите терми-
ни „невярна информация“ (англ. misinformation) и 
„дезинформация“ (англ. disinformation). Ако през 
ноември 2017 г. Европейската комисия обяви на-
чалото на всеобщите действия като „борба с фал-
шивите новини“, пет месеца по-късно, на 26 април 
2018 г. официалното съобщение за приетите мерки 
на ЕК излезе с ключова фраза в заглавието „бор-
ба с дезинформацията, разпространявана онлайн“.3 
Корекцията в европейската лексика настъпи след 
одобряване на аргументите в експертен доклад от 
12 март 2018 г., поръчан от ЕК, в който се настоя-
ва „фалшивите новини“ да се наричат „дезинфор-
мация“, поради метафоричността, жаргонността и 
ефимерността на американо-производното нари-
цателно „fake news“.4 Тази корекция трябва да се 
адмирира по две причини. Първо, защото освобож-
даването от тясната тема за напълно измислените 
публикувани истории ще концентрира вниманието 
към по-неуловимата природа на онлайн дезинфор-
мацията и ще разоръжи политиците и другите влас-
тимащи в намеренията им да оперират с клишето 
„фейк нюз“ за частни цели. И второ, защото според 
теорията на информацията, дезинформацията е по-
опасна дори от липсата на информация, тъй като е 
по-малка от нула (носи отрицателен знак).

Следващият теоретичен принос на доклада на 
Reuters Institute е акцентът върху понятието „нови-
нарска грамотност“ или грамотност за четене на 
дигитални новини (с. 34 – 37). На нея е посветен 
още първият раздел от аналитичната част на докла-
да, тъй като, според авторите, именно тя е терито-
рията за обсъждане на потреблението на дезинфор-
мация, невярна информация и „фалшиви новини“. 

3 COM (2018) 236 final. Европейски подход за борба с 
дезинформацията, разпространявана онлайн. Съобщение на 
Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите. 
Брюксел, 26.4.2018. [онлайн]. Достъпно на: https://ec.europa.
eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/BG/COM-2018-236-F1-BG-
MAIN-PART-1.PDF

4 European Union. A multi-dimensional approach to dis-
information: Report of the independent High level Group on 
fake news and online disinformation. European Commission, 
Directorate-General for Communications Networks, Content 
and Technology. Luxembourg: Publications Office of the Euro-
pean Union, 30.04.2018. 40 p. DOI: 10.2759/739290. [онлайн]. 
Достъпно на: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/6ef4df8b-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1

Под „новинарска грамотност“ в доклада се разбира 
знанието за същността на публикацията в жанра 
„новина“ – кой я прави, как се подбира и как се фи-
нансира. Грамотността за дигитални новини е проу-
чена чрез три въпроса с един правилен отговор, 
които обхващат базови знания за технологията на 
новината. Чрез тези отговори, в допълнение с други 
части от цялото проучване, разкриващо нагласите и 
поведението спрямо онлайн новините, действител-
но се открояват различията между хората с високо 
и ниско ниво на новинарската грамотност. Общият 
маркер за лице с висока новинарска грамотност е 
разпознаване на журналистическата новина сред 
останалите съобщения, минимално потребление 
на новини от интернет търсачките и социалните 
мрежи и максимално доверие във вестниците с ут-
върден бранд и техните онлайн версии.

Още един теоретико-приложен принос се съ-
държа в раздела за грамотността за „фалшивите 
новини“ (обозначени тук като „невярна информа-
ция“ и „дезинформация“). България участва в срав-
нителния анализ на безпокойството на гражданите 
от този тип онлайн съобщения (с. 38 – 41), заед-
но с Австрия, Великобритания, Чехия, Норвегия и 
САЩ. За целта на допитването са дефинирани шест 
типа онлайн съобщения: 

1. истории, в които фактите са изопачени с цел 
да се подредят високо в дневния ред; 

2. истории, създадени изцяло по комерсиални 
или политически поводи; 

3. лоша журналистика; 
4. употреба на термина „фейк нюз“ за дискре-

дитиране на медиите; 
5. заглавия, които изглеждат като новина, а се 

оказват реклама; 
6. сатира. 
Разделът е интересен с различните пропорции 

между хората, обезпокоени от конкретните типове 
дезинформация в проучените шест страни. В този 
раздел обаче можем да откроим и няколко тревож-
ни симптоми за ниска „новинарска грамотност“.

Генералната тревога от този сегмент на изслед-
ването е, че грамотността за новините е лабилна във 
всички шест проучени държави – безпокойството от 
напълно изфабрикуваните новинарски материали е 
обхванало и практики, които са частично легити-
мирани в журналистическата професия; същевре-
менно във всички държави тълкуват като информа-
ционна опасност и по презумпция художествения 
жанр „сатира“. При сравнението на разбиранията 
за опасността на невярната информация България 
и Чехия съществено се отличават. Безпокойството 
на нашите съграждани от заглавия, които се оказват 
реклама (58%), е далеч над средното за изследва-
ната група – 48% в Чехия, 47% в Австрия, 45% в 
САЩ, 39% във Великобритания и 29% в Норвегия.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/BG/COM-2018-236-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/BG/COM-2018-236-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/BG/COM-2018-236-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6ef4df8b-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6ef4df8b-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1
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Друг тревожен симптом за ниска новинарска 

грамотност е фактът, че при откриване на новина, 
потребителите не се пренасочват към търсене на ис-
тинността и автентичността ѝ, а се скриват от пуб-
личността в личен чат или месинджър за обсъжда-
нето ѝ в тесен кръг. Тази практика е споделена на 
изследователите от младежите във възрастова група 
20 – 29 години, които, намирайки информационен 
повод във Facebook или в Twitter, му правят скрийн-
шот, изпращат го в чата и канят приятелите си за 
коментари, защото така се чувствали по-защитени.

В обобщение бихме могли да очертаем пара-
метрите на ниската грамотност за четене на онлайн 
новини (фиг. 1). Общият маркер за лице с ниска 
новинарска грамотност е неразпознаване на журна-
листическата новина сред останалите съобщения, 
преобладаващо възприемане на новини от интернет 
търсачките и социалните онлайн мрежи, максимал-
но доверие в приятелските коментари върху непро-
верена новина и недоверие в рекламите.

Фиг. 1. Параметри на ниската грамотност за четене 
на дигитални новини

Възможно е старите демокрации да разполагат 
с надеждни политически лостове за хигиенизира-
не на дигиталния новинарски поток. Но резюми-
раният доклад за дигиталните новини показва, че 
предизвикателството към експертите по дигитални 
екосистеми е да потърсят по-индивидуален подход 
за решаване на проблемите на обикновения реци-
пиент – читателя, зрителя, слушателя, и за неговата 
информационно-психологическа сигурност. 

Първо решение: Библиотекарят 
като екологичен филтър 

Вниманието на стратезите по дигитални еко-
системи може да бъде пренасочено върху ролята 

на библиотекаря като „филтър“, описана преди 83 
години от Хосе Ортега-и-Гасет. Когато в речта си 
пред Международния конгрес на библиографите и 
библиотекарите през 1934 г. испанският философ 
акцентира върху бума в книгоиздаването, веднага 
предупреждава: Днес се чете твърде много; благо-
дарение на удобството, с което може да достиг-
не до безбройните мисли, складирани в книгите, 
средният човек се е отучил да мисли самостоятел-
но или поне да размисля по прочетеното, което е 
единственият начин да го усвои истински. Голяма 
част от проблемите, които ни настигат днес, ид-
ват от това, че средните мозъци са натъпкани с 
идеи, които са приели от леност и които едва са 
полуразбрали и които поради това са лишени от 
всякакво въздействие.5

Хосе Ортега-и-Гасет не би могъл да си пред-
стави експлозията на съдържание, създавано чрез 
дигиталното публикуване. Не би могъл да си пред-
стави инструментите на дигиталната революция, 
които преобразуваха библиотеките и им създадоха 
нови проблеми като съхраняване на цифрови дан-
ни, строежи на дигитални хранилища и репозито-
риуми, генерираха онлайн журналистика и наложи-
ха научна комуникация с отворен достъп. Но той би 
могъл да си представи бъдещето на библиотекарите 
като информационни санитари: Библиотекарят на 
бъдещето би трябвало да управлява четивата на 
читателите; и в това нашето положение е про-
тивоположно на онова от 1800 г. [когато библио-
текарят е трябвало да търси читатели]. При това 
разширение на професията му, аз си представям 
бъдещия библиотекар като филтър, поставен 
между човека и потока на книгите. […] Вече има 
твърде много книги и ако публикуването се ускори, 
проблемът става наистина ужасяващ.6 Ако при 
повторния прочит на цитираните откъси заместим 
думата „книги“ с думата „новини“, бихме устано-
вили колко съвременност има в отправеното пос-
лание.

Тук е възможно възражение, че в епохата на 
интернет филтрите станаха твърде много. Но фило-
софията на филтърната функция на библиотекаря 
днес няма да е съсредоточена върху ефекта на PR-а 
(разгласа на всяка новопоявяваща се публикация), 
нито върху ефекта на айсберга (обслужване само 
с метаданни), а върху филтъра-референт, обслуж-
ващ с дестилирана и компресирана информация 
(вторично обработени и преценени ресурси), върху 
библиотекаря като „личен асистент“, върху библио-

5 Ortega y Gasset, José. Misión del bibliotecario. В: Revista 
de Occidente, T. 48, 1935, №143, p. 161. Бълг. прев.: Ортега-и-
Гасет, Хосе. Мисията на библиотекаря. Прев. Н. Николаев. 
София: Бълг. библиогр. инст., 1948, с. 21.

6 Пак там, p. 159.
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текаря като „интелектуален интерфейс“ между ско-
ростта на информационните потоци и ограничено-
то време на потребителя. 

Възможно е още едно възражение – че все още 
не разполагаме с подготвено поколение служители 
за „библиотеки 3.0“, извършващи благородната ус-
луга „виртуално асистиране“ за потребители или 
създатели на съдържание7, или дори че при „чет-
въртата индустриална революция“ (Индустрия 4.0) 
библиотекарите ще станат излишни.

Но по-рано тази година именно световната 
библиотечна общност прояви най-бърз рефлекс 
и състави на 40 езика един удобен инструмент за 
милиардите консуматори на новини на планетата. 
На 2 февруари 2018 г. Международната федерация 
на библиотечните асоциации (ИФЛА) публикува 
образователна инфографика „Как да разпознаем 
фалшивата новина“ („How To Spot Fake News“). 
Представен във вид на алгоритъм, този инструмент 
обучава интернет читателя на осем прости стъпки:

1. Вижте източника. Освен статията, проучете 
сайта, целите му и информацията за контакт.

2. Четете целия текст. Заглавията често са под-
веждащи. А как звучи цялата история?

3. Проучете автора. Установете съществува ли 
такава личност и какви са отзивите? 

4. Източници? Проверете приложените връзки. 
Установете дали наистина подкрепят напи-
саното.

5. Проверете датата. Повторното публикуване 
на стари новини не означава, че те съответ-
стват на текущите събития.

6. Дали не е шега? Ако историята е необичай-
на, може да е сатира. Проучете автора и сай-
та, за да сте сигурни.

7. Предразсъдъци. Помислете дали преценката 
ви не е повлияна от пристрастия.

8. Експертна помощ. При съмнения попитайте 
библиотекар или проверете в друг сайт.8

Представителите на ИФЛА обясняват лаконич-
но, че публикуваната инфографика е устойчивият 
отговор на глобалната библиотечна общност на 
започналите през ноември 2017 г. консултации на 
Европейският съюз относно борбата с фалшивите 
онлайн новини. 

ИФЛА изрично подчерта, че в сблъсъка с де-
зинформационния хаос човечеството има един-
единствен печеливш ход и това е грамотно и критич-
но население. Библиотеките имат дълъг и богат 

7 Харизанова, Оля. Библиотеките и мрежовото общество: 
ефекти и трансформации. София: Унив. изд. Св. Климент Ох-
ридски, 2010, с. 253.

8 IFLA. How To Spot Fake News. Прев. на бълг. ез. Н. 
Янкова, Р. Георгиева. [онлайн]. Достъпно на: https://www.ifla.org/
publications/node/11174

опит в разпространението на информационната 
грамотност и тясно си сътрудничат с всички дру-
ги, за да популяризират медийната грамотност. 
Това са уменията, необходими за разбирането и 
оценката на информацията – новинарски статии, 
научни списания, официални публикации, блогове, 
постинги, тиутове и всичко, което гражданите 
четат ежедневно. Без тези умения хората лесно 
могат да бъдат заблудени или просто да останат 
неинформирани.9 Факт е, че отскоро общественото 
въображение е завладяно от участието на социал-
ните онлайн мрежи в разпространението на лъжи и 
в операции по масово дезориентиране и недоверие, 
обясняват от ИФЛА. Но това не означава, че проб-
лемът е в интернет и че отговорът трябва да бъде 
непременно с правителствени мерки, със самовъз-
питаване на медиите (саморегулация) или с дър-
жавна намеса. Световната библиотечна общност 
продължава да стои зад тезата си, че решението е в 
индивидуалните информационни навици.

Фиг. 2. Алгоритъм за разпознаване на фалшива новина 
(ИФЛА, 2018)

Ролята на библиотеките в глобалния поход 
срещу информационно-медийните девиации е от-
личена още през 2016 г. в научния доклад за Евро-

9 IFLA Response: EU Consultation on Fake News. 02.02.2018. 
[онлайн]. Достъпно на: https://www.ifla.org/files/assets/hq/
topics/info-society/documents/ifla_response_to_eu_consultation_
on_fake_news_final.pdf

https://www.ifla.org/publications/node/11174
https://www.ifla.org/publications/node/11174
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/documents/ifla_response_to_eu_consultation_on_fake_news_final.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/documents/ifla_response_to_eu_consultation_on_fake_news_final.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/documents/ifla_response_to_eu_consultation_on_fake_news_final.pdf
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пейския парламент „Разпространение на медийна 
и информационна грамотност в библиотеките“.10 В 
него се казва, че от векове библиотеките градят ин-
формационната грамотност на хората и днес успеш-
но са адаптирали тази мисия към онлайн контек-
ста. Доказано във времето е успешното справяне на 
тандема ЮНЕСКО – ИФЛА с всяко световно или 
регионално предизвикателство от информацион-
но-медиен характер. Налице са и доказателства, 
че библиотечните програми по информационна и 
медийна грамотност правят гражданите уверени 
и опитни потребители в интернет. Изследването 
препоръчва по-силен акцент върху уникалния при-
нос на библио теките, предвид работата им извън 
официалните образователни институции, и включ-
ването им във всяка инициатива за поддържане на 
потребителска адекватност в информационната 
ера. Странно защо обаче в новата и амбициозна 
21-странична рекапитулация на мерките на Евро-
пейската комисията за „Европейски подход за бор-
ба с дезинформацията, разпространявана онлайн“ 
от 26 април 2018 г.11, думата „библиотека“ дори не 
фигурира.

Второ решение: Дигитална 
библиографска интелигентност 

Грешката в днешните политики за стабилна 
дигитална екосистема е една – не се мисли рет-
роспективно, не се използват натрупаните през 
хилядолетията знания, а се действа по метода 
„проба – грешка“. Култивирането на грамотност 
за дигиталните новини може да вземе за ориентир 
ценностите, утвърдени от библиографите. 

Градивен в това отношение е подходът, който 
предприе Организацията за икономическо сътруд-
ничество и развитие (OECD) с обновяването на ме-
тодиката на PISA за 2018 г.12 Като част от своята 
„глобална компетентност“ 15-годишните ученици 

10 Huysmans, Frank. Research for Cult Committee – Promot-
ing Media and Information Literacy in Libraries: In-Depth Analy-
sis. Brussels, European Parliament, Policy Department for Struc-
tural and Cohesion Policies, 2016. 20 p. DOI: 10.2861/792404. 
[онлайн]. Достъпно на: http://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/IDAN/2017/573454/IPOL_IDA(2017)573454_EN.pdf

11 COM (2018) 236 final. Европейски подход за борба с 
дезинформацията, разпространявана онлайн. Съобщение на 
Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите. 
Брюксел, 26.4.2018. [онлайн]. Достъпно на: https://ec.europa.
eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/BG/COM-2018-236-F1-BG-
MAIN-PART-1.PDF

12 OECD. Preparing our Youth for an Inclusive and Sustainable 
World: The OECD PISA Global Competence Framework. Paris: 
OECD, Directorate for Education and Skills, 2018. 63 p. [онлайн]. 
Достъпно на: http://www.oecd.org/pisa/Handbook-PISA-2018-
Global-Competence.pdf

от целия свят ще трябва да покажат повишена ин-
формационно-библиографска грамотност, което ще 
означава, на първо място, да използват и свързват 
множество източници на доказателства, да раз-
познават пристрастия и пропуски в информация-
та и да управляват противоречащи си аргументи 
и, на второ място, да разпознават гледните точки 
на другите хора и факторите, които биха могли да 
повлияят върху достъпа им до информация.13 Стъп-
ка в подсилването на информационната грамотност 
за стабилно пребиваване на учениците в онлайн 
медийна среда ще бъде въвеждането на когнитивен 
тест за имунитет срещу фалшивите новини.

Вместо да се неглижира съпричастността към 
борбата с „фалшивите новини“ на световната биб-
лиотечно-библиографска общност, олицетворява-
на от ИФЛА, в центъра на търсенията може да се 
постави едно масово повишаване на „дигиталната 
библиографска интелигентност“. Понятието „ин-
телигентност“ се налага за пръв път през ХІV век 
чрез латинската дума „intelligentia“ и е обозначава-
ло „завършен ум“ – схватлив и способен на разби-
ране, на осмисляне и на познание. Сега това поня-
тие очаква да получи технологична реабилитация. 
Библиографската интелигентност – способността 
за търсене, оценяване и организиране на съдържа-
ние е фундаментална за човешката интелигентност. 
Дори да установим след време, че потребителите 
пред компютъра или смартфона са развили драс-
тично различни рецептивни стратегии, културата 
на търсенето, способността да оценяваме и селек-
тираме информация и образци, знания и модели за 
нашето познавателно, емоционално и социално по-
ведение е неотменна предпоставка за организиран 
ум. 

С тази идея можем да предложим преосмис-
ляне на схемата за дигитална интелигентност, 
разпространена още през 2016 г. чрез Световния 
икономически форум.14 В една перспектива на ци-
вилизационна загриженост за повишаването на ди-
гиталните умения и компетентности на гражданите 
ще предефинираме класическата библиографска 
грамотност не просто като качествен параметър, а 
като център на матрицата на уменията и компетент-
ностите в дигиталната ера. Ще онагледим тази идея 
с вграждане на символа на библиографията – „клю-
чът към знанието“, в центъра на матрицата (фиг. 3).

13 Bayer, Casey. PISA 2018 Test to Include Global Compe-
tency Assessment. В: Harvard Graduate School of Education, 
12.12.2017. [онлайн]. Достъпно на: https://www.gse.harvard.edu/
news/17/12/pisa-2018-test-include-global-competency-assessment

14 Park, Yuhyun. 8 digital skills we must teach our children. 
В: World Economic Forum, 13.06.2016. [онлайн]. Достъпно на: 
https://www.weforum.org/agenda/2016/06/8-digital-skills-we-must-
teach-our-children

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/573454/IPOL_IDA(2017)573454_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/573454/IPOL_IDA(2017)573454_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/BG/COM-2018-236-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/BG/COM-2018-236-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/BG/COM-2018-236-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF
http://www.oecd.org/pisa/Handbook-PISA-2018-Global-Competence.pdf
http://www.oecd.org/pisa/Handbook-PISA-2018-Global-Competence.pdf
https://www.gse.harvard.edu/news/17/12/pisa-2018-test-include-global-competency-assessment
https://www.gse.harvard.edu/news/17/12/pisa-2018-test-include-global-competency-assessment
https://www.weforum.org/agenda/2016/06/8-digital-skills-we-must-teach-our-children
https://www.weforum.org/agenda/2016/06/8-digital-skills-we-must-teach-our-children
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Фиг. 3. Библиографската интелигентност в центъра 
на дигиталните компетентности15

Пасивният читател-консуматор е носител на 
деформирана интелигентност – той помни огромно 
количество разнообразни сведения, но от актуално 
естество, мисли плоско, повърхностно, шаблон-
но, доволства в своята „тъповата разсъдителност“ 
(Платон) и не изпитва потребност от „излишни 
въп роси“. Библиографски грамотните личности са 
виртуози в задаването на въпроси относно източ-
ниците на новите данни. Дефакто, генератор на пи-
тането, на целенасоченото търсене е библиограф-
ската интелигентност. Задаването на многопосочни 
въпроси, типично за скрупольозното библиограф-
ско четене, е първият ключ на мъдростта, по опре-
делението на Пиер Абелар в неговите „препоръки 
при четене“ („La sic et non“, 1122 г.). Това метауме-
ние изисква особено волево усилие за отскубване 
от блаженото състояние на всезнание и за търсе-
нето на истината. Библиографски интелигентният 
владее и антиманипулативния метод на ре-инфор-
мацията – за разшифроване и възстановяване на из-
кривеното и премълчаното, чрез същите нови тех-
нологии, които правят възможна дезинформацията. 
Отделен въпрос е колко време ще отнеме това и кой 
междувременно ще разиграе картите в своя полза. 
Библиографски интелигентният, обаче, е способен 
на търпение – умее да изчаква, да не настоява за не-
забавен отговор. Библиографският интелект винаги 

15 Цветкова, Милена. Цифровая и библиографическая 
интеллигентность: Точки пересечения и взаимозависимос-
ти (Digital and Bibliographic Intelligence: Intersection Points 
and Interdependencies). В: European Research. IV International 
scientific conference. Penza, 2016, pp. 88–96. [онлайн]. Достъпно 
на: https://ssrn.com/abstract=3221864

е участвал в читателския механизъм за самозащита 
срещу фалшивата „нулева ентропия“ от неструкту-
рираната информация и срещу дезинформацията.16

Заключение 
Безспорно неотложни са усилията да се даде 

релевантен отговор на глобалните заплахи в поле-
то на дигиталните новини, защото действително 
станаха катализатор на описаната в науката „екс-
тремна информационна ситуация“ – крайна сте-
пен на противоречие на индивида със себе си или 
с нещо извън него. Но проблемът не е в интернет и 
противодействието на невярната информация и де-
зинформацията в онлайн средата не може да успее 
чрез „разписване“ на поредните наднационални до-
кументи, чрез политически мерки, саморегулация 
на медиите или чрез държавна намеса (примерно 
на Госкомнадзор, както го регламентира новоприе-
тият закон срещу фалшивите новини в Русия). Като 
се имат предвид трансграничните и нематериални-
те параметри на дезинформацията, както и факта, 
че дезинформацията атакува гражданите и офлайн, 
идеите за противодействието ѝ чрез локалния ин-
струментариум на европейската дигитална поли-
тика са утопични. Глобално противодействие на 
информационното замърсяване би успяло само с 
индивидуален антиманипулативен подход за отдел-
ния реципиент – читателя, зрителя, слушателя. 

Вниманието може да бъде съсредоточено 
върху целенасочено и масово повишаване на ин-
формационно-библиографската грамотност на 
подрастващите, върху култивиране на дигитал-
на библиографска интелигентост сред активните 
граждани или върху реабилитиране на функцията 
на библиотекаря като партньор и „филтър“ в ин-
формационната екосистема.

Лесен и евтин инструмент за ежедневна ин-
формационна хигиена е и бавното четене, съсре-
доточено върху онези източници, които личните 
асистенти – „виртуалните библиотекари“, биха 
могли да филтрират и стерилизират по персонална 
заявка. Този подход би помогнал на подрастващите 
да станат господари на технологията, вместо да бъ-
дат овладени от нея. Има достатъчно здрав разум в 
позицията на професора по средновековна история 
Лин Уайт – младши, че технологията отваря вра-
ти, но никого не заставя да минава през тях.

Ключови думи: библиотеки, информационна грамотност, 
ИФЛА, фалшиви новини 

16 Цветкова, Милена. Четенето – антиманипулативен фил-
тър: Индивидуалност и аудиовизуална манипулация: Дисерта-
ционен труд за присъждане на образ. и науч. степен „доктор“. 
Рец. Иван Стефанов, Христо Бонев. София, 1999, с. 122 – 123.

https://ssrn.com/abstract=3221864
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През 2018 г. Фондация „Гло-
бални библиотеки – България“, 
в партньорство със Сдружение 
„Произведено в България – съюз на 
малкия и среден бизнес“ и Латвий-
ската асоциация за информацион-
ни и комуникационни технологии 
(LIKTA) реализира проект „Дигитални умения за 
малките и средни предприятия в България“. Проек-
тът се изпълнява в тясно сътрудничество с регио-
налните библиотеки в Пловдив, Смолян и Стара 
Загора.

Целта на проекта е да оптимизира прилагането 
на концепцията за „устойчива заетост“ при управ-
лението на МСП в различните сфери на българска-
та икономика чрез въвеждането и прилагането на 
иновативен образователен модел за придобиване 
на цифрови компетентности. Той се основава на 
равния достъп на заетите до гъвкави процеси за не-
формално учене, предлагани чрез широката мрежа 
на обществените библиотеки в България.

Специфичните цели на проекта са изгражда-
нето на устойчиви транснационални партньорства 
между заинтересовани страни от Латвия и Бълга-
рия чрез трансфер на иновативни практики; адап-
тирането на иновативния образователен модел в 
областите Пловдив, Смолян и Стара Загора чрез ре-
гионалните библиотеки; утвърждаване на общест-
вените библиотеки като център за цифрово включ-
ване на служителите на МСП.

Според Европейската комисия до 2020 г. 90% 
от работните места ще изискват служителите да 
имат добри цифрови умения. Индексът на готов-
ността на България за цифрова икономика (DESI, 
2017) я поставя в последната, четвърта група на из-
оставащите страни в ЕС, като след нас е единстве-
но Румъния.

В развитите информационни общества и ико-
номики днес библиотеките се определят като „тре-
тото място“ за всеки след дома и работата. Те пре-
доставят модерни пространства за равен достъп до 
информация и комуникация, учене през целия жи-
вот, съвместна работа и срещи, създаване на нови 
продукти, творчество и вдъхновение, изяви и съби-
тия.

ФГББ и нейните партньори 
реализираха този пилотен проект, 
за да подпомогнат припознаването 
на обществените библиотеки като 
центрове за циф рово приобщаване 
на гражданите. В конкретния слу-
чай целта бе да се подобрят перс-

пективите за устойчива заетост на 30 служители от 
МСП в областите Пловдив, Смолян и Стара Загора, 
предлагайки им обучения за повишаване на диги-
талните умения. По този начин шансовете им на па-
зара на труда се повишават, те стават по-адаптивни 
и квалифицирани. Трите области бяха посочени от 
партньорите от Сдружение „Произведено в Бълга-
рия – съюз на малкия и среден бизнес“ като подхо-
дящи за пилотно тестване на новия образователен 
модел, адаптиран към българските условия.

По проекта бяха реализирани следните основ-
ни дейности:

● Посещение в Латвия на 8 експерти и пред-
ставители на две МСП от България за обмя-
на на опит и добри практики.

● Адаптиране на иновативна образователна 
програма с четири модула.

● Пилотно обучение на 30 служители на МСП 
за придобиване на съвременни цифрови 
компетенции.

● Обучение на обучители по цифрови компе-
тенции.

● Изграждане на партньорства между заинте-
ресованите страни в България, които са ан-
гажирани с подобряване на цифровите ком-
петенции на служителите на МСП.

● Оценка на резултатите от адаптирането на 
иновациите и новия образователен модел в 
България.

● Национално популяризиране и разпростра-
нение на резултатите сред мрежата на ФГББ 
и Сдружение „Произведено в България – 
съюз на малкия и среден бизнес“. 

По време на работното си учебно посещение 
в гр. Рига, Латвия, представителите на ФГББ, ре-
гионалните библиотеки и Сдружение „Произведе-
но в България – съюз на малкия и среден бизнес“ 
обсъдиха с партньорите от LIKTA избора на теми-

Представители на малките и средните 
предприятия в България усъвършенстват 
дигиталните си умения в обществените 
библиотеки 

Спаска Тарандова / spaska.tarandova@gmail.com 
ФГББ 
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те, организацията и администрирането на учебните 
курсове и учебното съдържание.

За LIKTA, която има над 5 годишен опит в 
обучението на представители на малкия и среден 
бизнес в дигитални умения, решаващи за успеха 
са: съчетанието на присъствени и онлайн обучения, 
времетраенето от 8 до 16 часа за всяка форма на 
обучение, изключителната практическа ориента-
ция на съдържанието, опитът на обучителите и не 
на последно място пестенето на време на бизнеса.

Обученията са проведоха в тренировъчни 
цент рове в цялата страна (общини и библиотеки), 
максимално близо и удобно за представителите на 
бизнеса. Бяха обсъдени и някои основни труднос-
ти. От LIKTA споделиха, че формирането на отно-
сително еднородни групи като ниво на знания по 
темите на отделните курсове и набирането на дос-
татъчно участници в удобно за всички време са по-
стоянно предизвикателство за организаторите. Kъм 
момента в Латвия има разработени 16 обучителни 
програми с различни нива на трудност и продъл-
жителност. Непрекъснато се следят тенденциите в 
цифровата среда и се проучват потребностите на 
малкия и среден бизнес.

Участниците в работното посещение се срещ-
наха и с част от партньорите на LIKTA и се убеди-
ха, че доброто партньорството е основна движеща 
сила в реализирането на проекта и неговата устой-
чивост в Латвия. В рамките на Латвийската нацио-
нална дигитална коалиция е подписан меморандум 
с цел „Голяма коалиция за цифрови работни места“ 
между различни министерства, неправителстве-
ни организации и предприемачи и се осъществява 
пълноценно партньорство за устойчива работна 
сила. След приключването на работното посещение 
бяха избрани експерти, които да разработят съдър-
жанието по 4 избрани теми – дигитален (цифров) 
маркетинг, услуги в облак за МСП, защита и пове-
рителност на данните и безопасни онлайн транзак-
ции и сътрудничество.

Онлайн обучителните курсове са достъпни на 
платформата Moodle на ФГББ.1 Те са разделени на 
три нива на сложност, започват и завършват с тест, 
и са изцяло практически ориентирани. Паралелно с 
разработването на материалите, ключовите нацио-
нални обучители Жюстин Томс, Румен Банов, Сил-
вия Куманова и Иван Венински проведоха и кратки 
еднодневни присъствени обучения „лице в лице“ с 
представителите на малкия и среден бизнес, като 
им дадоха и конкретни практически съвети за тех-
ни бизнес казуси. В рамките на проекта, с цел раз-
витие на местен капацитет, бяха обучени средно 
между 10 и 12 обучители, които да консултират и на 
свой ред да обучават представителите на бизнеса в 
своите региони. 

За популяризирането на този иновативен об-
разователен модел и осигуряване на устойчивост е 
необ ходимо и изграждането на широки местни парт-
ньорства на различните заинтересовани страни. От 
няколко години ФГББ работи за превръщането на 
обществените библиотеки в центрове на развитие 
на местните общности. В рамките на този проект 
фокусът е поставен върху създаването на устойчиви 
връзки между представителите на бизнеса, библио-
теките и други заинтересовани страни – браншови 
организации, държавни агенции, областна админи-
страция, общини, обучителни институции и органи-
зации, неправителствени организации.

В рамките на проекта бе проведено и проуч-
ване сред заинтересованите страни и бяха орга-
низирани обучения по социални иновации на 30 
представители в областите Пловдив, Смолян и Ста-
ра Загора, насочени към изграждането на широки 
местни партньорства за съвместна дейност.

Представители на библиотеките, центровете 
за продължаващо образование, браншовите и рабо-
тодателските организации, общините и областните 
администрации се обединиха около Меморандум 
за сътрудничество, съгласно целите на проекта и 
целите на Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“ 2014 – 2020, за въвеждане на со-
циални иновации, добри практики, подходи за ре-
шаване на общи проблеми, свързани с качеството 
на работната ръка. 

Организациите, подписали меморандума, ре-
шиха да обединят усилията си за иницииране и 
устойчиво развитие на нови идеи, социални ино-
вации, проекти, дейности, модели и услуги, благо-
п риятстващи придобиването на съвременни диги-
тални компетентности на все повече заети. Всеки 
един се ангажира според своите възможности да 

1 Дигитални умения за малките и средни предприятия в Бъл-
гария: Курсове. [онлайн]. Достъпно на: http://edu.glbulgaria.bg/
course/index.php?categoryid=10

http://edu.glbulgaria.bg/course/index.php?categoryid=10
http://edu.glbulgaria.bg/course/index.php?categoryid=10
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работи за ускорена интеграция на заетите, вклю-
чително самонаетите, лица в МСП към дигитали-
зиращата се глобална икономика, осигуряване на 
тяхната устойчива заетост и повишаване на конку-
рентоспособността им. Представителите на заинте-
ресованите страна бяха информирани и за новите 
възможности на обществените библиотеки за оси-
гуряване на свободен достъп до информационни и 
образователни ресурси, за възможностите на всеки 
гражданин да учи, да се самообразова, да участва в 
курсове, семинари, в групова работа по интереси. 
Заинтересованите страни се убедиха, че общест-
вените библиотеки са надежден партньор за прео-
доляване на цифровото разделение – те предлагат 
обучение по цифрова грамотност и високоскорос-
тен достъп, задължителни за постигането на успех 
в ХХІ век.

В края на проекта бяха проведени 3 регионални 
кръгли маси и една национална на тема „Обществе-
ната библиотека – център за дигитално включване 
на възрастни“, на които бяха представени основни-
те резултати от пилотния проект „Дигитални уме-
ния за малки и средни предприятия в България“. В 
рамките на кръглата маса бе представен и доклад 
с оценка на постигнатите резултати. Оценката има 
за цел да установи дали и в каква степен е постиг-
ната логическата връзка между планираните дей-
ности за трансфериране на иновативни практики в 
обучението по дигитални умения и тяхното реално 
изпълнение. Докладът представи и приложимостта 
на иновативните елементи на новия образователен 

модел за придобиване на дигитални умения от зае-
тите в МСП от областите Пловдив, Смолян и Стара 
Загора.

Разработените в рамките на проекта онлайн 
ресурси за повишаване на дигиталните умения са 
достъпни на обучителната платформата на ФГББ 
и в обществените библиотеки от мрежата на „Гло-
бални библиотеки – България“. Там всеки един, 
независимо дали е представител на малкия и сред-
ния бизнес, самонаето лице, или просто иска да по-
виши своите знания и умения по теми, свързани с 
дигиталния маркетинг, защитата на личните данни, 
ползването на облачни услуги и безопасните он-
лайн транзакции, може да се регистрира онлайн, 
да ползва разработените материали или да посети 
библиотеките, част от мрежата на „Глобални биб-
лиотеки – България“. Библиотеките разполагат с 
компютри за потребителите, а библиотечните спе-
циалисти оказват необходимата помощ.

Проектът „Дигитални умения за МСП в Бълга-
рия“ е финансиран по процедура „Транснационал-
ни и дунавски партньорства за заетост и растеж“ 
на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейския социален фонд. Обща-
та стойност на проекта възлиза на 168 393,58 лв., 
от които европейското финансиране е 159 973,89 
лева, а национално съфинансиране от държавния 
бюджет е в размер на 8419,69 лева.

Ключови думи: дигитална грамотност,  
обществени библиотеки, проекти, ФГББ 

Катедра „Библиотечен мениджмънт“ е осно-
вана през м. ноември 2008 г. в структурата на Фа-
култета по библиология, информационни системи 
и обществени комуникации на Специализираното 
висше училище по библиотекознание и информа-
ционни технологии. Създател и първи ръководи-
тел на катедрата е проф. дфн Иванка Янкова, коя-
то през 2011 г. е избрана за Декан на Факултета по 
библиотекознание и културно наследство (ФБКН). 
От 2011 г. катедра „Библиотечен мениджмънт“ е в 
структурата на ФБКН, а от юни 2011 г. ръководител 
на катедрата е проф. дн Таня Тодорова. 

Основна мисия на уникалната за българското 
висше образование катедра е подготовката на ба-

калаври, магистри и докторанти в редовна, задоч-
на и дистанционна форма на обучение в областта 
на библиотечния, информационен и културен ме-
ниджмънт. Бакалавърската програма първоначално 
стартира през 2009 г. като специалност „Библиоте-
чен мениджмънт“. През 2010 г. тя се преименува на 
„Библиотечен и информационен мениджмънт“.

Учебният и възпитателният процес е насочен 
към придобиването на солидна теоретична и прак-
тическа подготовка на студентите по основните 
библиотечно-библиографски и информационни 
дейности с овладяване на съвременни библиотеч-
но-информационни технологии. Стремежът на пре-
подавателския екип е завършилите специалностите, 

Ю б и л е и
Катедра „Библиотечен мениджмънт“ при 
УниБИТ – модерна в съграждането на традиция 

Иванка Янкова / i.yankova@unibit.bg 
Таня Тодорова / t.todorova@unibit.bg 

УниБИТ 
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предлагани от катедра „Библиотечен мениджмънт“, 
да притежават широкопрофилна квалификационна 
рамка от знания и умения и да са компетентни да 
изпълняват управленски и организаторски дейнос-
ти в широк диапазон от публични и бизнес сфери. 
Целта е да се изграждат библиотечни и културни 
мениджъри, които притежават качества за успешна 
реализация във всички видове и типове биб лио те-
ки и в различните им структурни звена; в информа-
ционни центрове; в информационни служби на ми-
нистерства и фондации; в читалища, музеи, архиви 
и други културни институции; в документални от-
дели на държавни, обществени, бизнес и други ин-
ституции и организации; в редакционни и други от-
дели на печатни и електронни медии; в издателския 
сектор и книготърговията в страната и в чужбина. 

Учебните планове на специалностите на катед-
ра „Библиотечен мениджмънт“ са еквивалентни 
на програмите на чуждестранни висши училища 
в съот ветстващата сфера на образование и осигу-
ряват условия за международна сравнимост и об-
разователна мобилност. В процеса на обучение 
студентите участват в различни инициативи, в 
науч ноизследователски и приложни дейности, как-
то и в проекти по мобилност по програмите Еразъм 
и Еразъм+ на Европейската комисия (ЕК), чрез кои-
то доразвиват и обогатяват теоретичните и практи-
ческите знания и умения от задължителния курс на 
обучението. 

Работата със студентите се осъществява както 
с традиционни методи като лекции и упражнения, 
така и чрез интерактивни и ситуационни мето-
ди, които стимулират и активизират участието на 
обучаемите. Систематизацията на интерактивните 
подходи, прилагани в образованието по библиоте-
чен и информационен мениджмънт, е обект на мо-
нография на проф. д-р Мариела Модева. Един от 
примерите за неформално обучение е студентската 
конференция, посветена на Международния ден на 

книгата и авторското право (с координатор доц. д-р 
Любомира Парижкова), в която вземат участие сту-
денти от всички специалности на УниБИТ и публи-
куват в тематичните сборници на продължаващото 
издание „Книгата – нашето по-смислено настоя-
ще“. От 2013 г. до днес доц. д-р Тереза Тренчева 
инициира отбелязването на Международния ден 
на интелектуалната собственост в УниБИТ с про-
веждането на научни семинари и с издаването на 
изследователски сборници, отразяващи сътрудни-
чеството между представителите на академичното 
образование и експертите от практиката.

Удачна форма за провокиране и стимулира-
не на интереса и за разширяване на познанията и 
кръгозора на студентите към важни теми като ме-
ниджмънта, маркетинга, лидерството, лобирането, 
застъпничеството, връзките с обществеността в 
библиотеките и за прибавяне на добавена стойност 
към техните умения за иновативно мислене и съз-
даване на качествени научни ресурси (статии, док-
лади, публикации и мултимедийни презентации) е 
съвместната работа по проекти като „Изследване 
на добри публични практики на застъпничество и 
лобиране в българските библиотеки“ с ръководител 
доц. д-р Румелина Василева.

Учебните практики и стажове се провеждат в 
реална работна среда – открояват се ползотворните 
партньорства с Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“, Столичната библиотека, Цен-
тралната библиотека на БАН, Университетската 
библиотека на УНСС, Библиотечно-информацион-
ния център на ХТМУ, Библиотеката на НАТФИЗ, 
Библиотеката при Външно министерство, Библио-
теката при Съюза на българските архитекти, Биб-
лиотеката при НЧ „Цар Борис III“ и редица други. 
Добра възможност за придобиване на практически 
опит представлява и проектът „Студентски практи-
ки“ на Министерство на образованието и науката 
(МОН). 

Изключителни постижения има по отношение 
на студентската мобилност по програмите Еразъм 
и Еразъм+ на ЕК. 15 студенти от различни випуски 
са участници в международните проекти Еразъм 
ИП „Малка библиотечна приказка“ (Австрия, 2010 
и Литва, 2011) и Еразъм ИП „Библиотечно-инфор-
мационен и културен мениджмънт – академично 
лятно училище“ (2011 – 2013, София – Загреб – 
Анкара), който e отличèн за най-добър проект за 
2012 г. по програмата „Учене през целия живот“ на 
ЕК в България, получава Сертификат за цялостно 
качествено изпълнение от МОН и ЦРЧР и е вклю-
чен в сборник с добри практики на ЕК. Проектът 
е с коор динатор УниБИТ (София) и партньори: 
Хаджет тепе Университет (Турция), Загребски уни-
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верситет (Хърватска), Университет Париж Декарт 
(Франция) и Сегетски университет (Унгария).

Студентска мобилност за един семестър ус-
пешно осъществяват Димана Янкова в Университе-
та по медии – Щутгарт (2013), Радостина Григоро-
ва (2015) и Елена Симеонова (2016) в Ягелонския 
университет – Краков, Полша. Един от важните 
резултати от международното партньорство по 
Еразъм интензивните програми е участието в съ-
авторски доклади на студентите Емилия Сиракова, 
Анета Райкова и Деница Димитрова в международ-
ния студентски симпозиум BOBCATSSS в периода 
2011 – 2013. BOBCATSSS е ежегоден симпозиум с 
над 25-годишна традиция, организиран от студенти 
по библиотечно-информационни науки от европей-
ски университети, и е посветен на актуални теми 
от това научноизследователско и професионално 
направление. Форумът се провежда под егидата на 
Европейската асоциация за библиотечно-информа-
ционно образование и изследвания (EUCLID). Сред 
актуалните постижения на катедра „Библиотечен 
мениджмънт“ е съорганизацията на предстоящия 
международен студентски симпозиум BOBCATSSS 
2020 в Париж, Франция заедно с Université Paris-
Est Marne-la-Vallée.

Установени са партньорства за преподава-
телска мобилност с Политехническия институт – 
Порто, Португалия и с Ягелонския университет – 
Краков, Полша. Проф. дн Таня Тодорова в три 
последователни години (2016 – 2018) осъществява 
преподавателски обмен в специалността „Библио-
течно-информационни науки и технологии“ в По-
литехническия институт – Порто с лекционни теми, 
свързани с авторскоправната грамотност и култур-
ните институции, и с управлението на проек ти в 
библиотечно-информационния сектор. През май 
2017 г. доц. д-р Милена Карвальо от същия уни-
верситет преподава на студентите от специалност 
„Библиотечен и информационен мениджмънт“ в 
УниБИТ по темите „Библиотеките и архивите в ин-
формационното общество“ и „Нови стратегии за 
комуникация“. През зимния семестър на 2018/2019 
уч. година проф. д-р Мариела Модева осъществява 
преподавателска мобилност в Ягелонския универ-
ситет – Краков с лекционен курс за иновациите при 
опазването на библиотечните фондове и по въпро-
си на европейските културни политики, а доц. Май-
къл Баак от Щатския университет в Орегон, САЩ 
е гост-преподавател по програмата „Фулбрайт“ за 
академичен и културен обмен, който се включва в 
учебния процес със студентите от 3-ти и 4-ти курс 
„Библиотечен и информационен мениджмънт“ като 
лектор по дисциплината „Дигитални библиотеки“.

В периода 2011 – 2016 катедрата участва и в 
други международни проекти, свързани с продъл-

жаващото обучение и с ученето през целия живот, 
осъществени съвместно с центъра ZAWiW към 
Университета в Улм, Германия. Партньорските 
консорциуми включват образователни институции 
и организации от Германия, България, Словения, 
Словакия, Хърватска, Чехия и Румъния, обединени 
за реализирането на проектите: „DASUN – универ-
ситети за възрастни“ (ръководител доц. д-р Доб-
ринка Стойкова); „Feasibility Study: Older Adult’s 
Lifelong Learning and ICT use in the Danube Region“ 
и „Digital Danube: ERASMUS + K1 COURSE“ (коор-
динатор от УниБИТ проф. д-р Мариела Модева).

По отношение на сферите на професионална 
реализация, с удовлетворение се отчита нараства-
нето на броя дипломанти на катедрата, които рабо-
тят по специалността в различен тип библиотеки в 
националната библиотечна система: Национална 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Столична 
библиотека, библиотеки в системата на БАН, уни-
верситетски, регионални и училищни библиотеки. 
Дипломантите намират реализация и в софтуерни 
фирми; в областта на медиите (Българска национал-
на телевизия, bTV, Агенция „Фокус“); маркетинга 
и рекламата; в бизнеса с електронна търговия; в 
сферата на комуникациите и услугите; в държавни 
и обществени институции и организации. Изслед-
ванията относно възможностите и постиженията в 
професионалната реализация на дипломантите са 
обобщени в сборника „Професионалната реализа-
ция – възможности и реалност“, резултат от проект, 
осъществен под ръководството на доц. д-р Силвия 
Станчева.

Катедра „Библиотечен мениджмънт“ провеж-
да ежегодно анкетни проучвания сред обучаваните 
студенти в отговор на изискванията на модела на 
системата за управление на качеството във висши-
те училища. Обобщените резултати от осъщест-
вените анкетни изследвания под ръководството 
на д-р Събина Ефтимова и д-р Елисавета Цветко-
ва – сред дипломантите на специалността „Библио-
течен и информационен мениджмънт“ в перио-
да 2013 – 2017 показват, че предложеният учебен 
план, форми на аудиторна и извънаудиторна работа 
със студентите и качеството на обучението отгова-
рят и дори надминават първоначалните очаквания 
на студентите. Активното им участие в проекти, 
краткосрочни мобилности в чужди университети и 
разнообразните форми на опознаване на реалната 
работна среда чрез посещения, практики и стажове 
в библиотеки и други културни институции – съз-
дават самочувствие у бъдещите професионалисти. 
В голямата си част студентите са мотивирани да 
продължат своето образование и да търсят работа 
по усвоената специалност. В педагогическата и въз-
питателната работа се прилагат разнообразни ме-
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тоди за продължаваща комуникация и методическо 
ръководство на професионалната им изява, както и 
за привличане към различни форми за продължава-
що обучение, предлагани от УниБИТ.

Преподавателите от катедра „Библиотечен ме-
ниджмънт“ имат сериозни постижения в научноиз-
следователската и в публикационната дейност на 
катедрата и на университета. Над 50 монографии, 
учебници и учебни помагала, тематични сборници 
и преводни издания на Международната асоциация 
на библиотечните и информационни работници 
(ИФЛА) са издадени и осигуряват с учебна лите-
ратура образователния процес и подготовката на 
студентите.

С научната си работа преподавателите нала-
гат нова проблематика или задълбочават изследо-
вателски постижения по актуални теми у нас и в 
международен план, както в областта на библио-
течно-информационните науки, така и в области 
със съвременна интердисциплинарна насоченост. 
Тематични направления, по които има активен на-
учен обмен, са библиотечният мениджмънт (И. Ян-
кова, Т. Тодорова, Р. Василева, Е. Савова); систе-
мата на интелектуалната собственост, културните 
институции и авторското право (Т. Тренчева, Т. То-
дорова, К. Планска-Симеонова); информацион-
ният мениджмънт и информационната грамотност 
(Р. Василева, С. Станчева, Д. Стойкова); библиоте-
ките и културният туризъм; културните политики 
(М. Модева); управлението на знанието (Л. Париж-
кова); библиотечното законодателство (И. Янкова), 
проектният мениджмънт, лидерството, лобирането 
и управлението на човешките ресурси (Т. Тодо-
рова, И. Янкова, Р. Василева); библиотерапията и 
библио течната педагогика (С. Ефтимова); достъп-
ността до информацията за хора със специални 
потребности и достъпният туризъм (Т. Тодорова, 
С. Ефтимова); ИКТ в библиотеките, дигиталните 
и мобилните библиотеки (Е. Цветкова, Е. Савова); 
културата на четенето (Л. Парижкова, Д. Стойкова); 
наукометричните знания, професионалното и про-
дължаващото обучение и образование (И. Янкова, 
Д. Стойкова, Р. Василева, С. Станчева) и други.

Своя ценен принос в преподавателската и 
науч ноизследователската дейност на катедра-
та през годините дават проф. дикн Стоян Денчев, 
проф. дфн Александър Федотов, доц. д-р Мария 
Аргирова-Герасимова, проф. д-р Севдалина Гълъ-
бова, проф. д-р Иванка Павлова, проф. д-р Искра 
Арсенова, хоноруван преподавател Мария Костова 
и много други колеги от УниБИТ, както и външни 
експерти и лектори. Осъществява се ползотворно 
сътрудничество и с редица чуждестранни учени, 
сред които Серап Курбаноглу, Яшар Тонта, Булент 
Йълмаз, Ахмет Алтай (Турция), Джумана Бустани 

(Франция), Джейн Секер и Крис Морисън (Велико-
британия), Лора Сандърс и Даян Мизрачи (САЩ), 
Ана Лучия Тера и Милена Карвальо (Португалия), 
Моника Краковска, Малгожата Федорович-Кру-
шевска (Полша), Александра Хорват, Соня Шпира-
нец и Ана Барбарич (Хърватска), Лазло Карваликс 
и Тибор Колтай (Унгария), Анжела Репановичи 
(Румъния), Пааво Арвола и Терту Кортелайнен 
(Финландия), Йесус Гаскон Гарсия (Испания), Йе-
сус Лоу и Едберг Санчес Вандеркаст (Мексико), 
Александра Вранеш (Сърбия), Катарина Толкюн и 
Гертруд Паниер (Германия), Ирена Кривиене и Юр-
дита Руджиниене (Литва), Натали Стоянофф (Ав-
стралия) и много други.

В периода 2011 – 2018 група учени от катедра 
„Библиотечен мениджмънт“ участват в шест меж-
дународни изследователски мрежи за провеждане 
на съпоставителни изследвания, обективирани в 
публикации в реферирани издания: „Съвременни 
компетенции на справочно-информационните спе-
циалисти в университетските библиотеки“ (2011) 
със съвместното участие на тринадесет страни; 
„Изследване на информационната компетентност 
на студентите по библиотечно-информационни 
науки“ (2012 – 2013) с участието на осемнадесет 
страни; „Академичното четене: предпочитания – 
печатни vs. електронни документи“ (2015 – 2017) с 
участието на двадесет и пет страни; „Управление на 
изследователските данни“ (2016 – 2018) в сътруд-
ничество с учени от 22 държави от три континента; 
„Авторскоправна компетентност на специалистите 
от библиотечните и другите културни институции“ 
(2013 – 2018) с участието на шестнадесет стра-
ни, като проф. дн Таня Тодорова е ръководител на 
науч ната мрежа; „Изследване на информационната 
компетентност на студентите по библиотечно-ин-
формационни науки“ (CoLIS, 2017 – 2018) в сътруд-
ничество с тринадесет държави под ръководството 
на Хаджеттепе университет, Турция и УниБИТ. 

Опитът на международната научна група в 
областта на библиотечно-информационните науки 
за съвместна работа на изследователи от различ-
ни страни в научна и публикационна активност, в 
която участват изследователи от катедра „Библио-
течен мениджмънт“ е селектиран за пример за нови 
форми на организация на знанието и на научното 
сътрудничество от ИФЛА. Презентация на нашия 
опит по проблематиката за библиотеките и автор-
ското право бе направена на конгреса на ИФЛА във 
Вроцлав през м. август 2017 г. Сътрудничеството 
на Международната група по авторскоправна гра-
мотност (International Copyright Literacy Group), 
ръководена от проф. дн Таня Тодорова; резултатите 
от международното проучване за авторскоправната 
компетентност на специалистите от библиотечните 
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и другите културни институции и активната публи-
кационна дейност, свързана с популяризирането на 
постигнатите изводи и резултати – доведоха до раз-
пространението на 27 август 2018 г. на документа 
„Декларация на ИФЛА за образованието по автор-
ско право и авторскоправната грамотност“ в рамки-
те на Конгреса на ИФЛА в Куала Лумпур.

Колегията развива активна рецензентска дей-
ност и има участие в научните и програмни ко-
митети на международните научни конференции: 
Европейска конференция по информационна гра-
мотност (ECIL), „Качествени и количествени ме-
тоди в библиотеките“ (QQML), „Информацион-
ният мениджмънт в променящия се свят“ (IMCW), 
„Нови перспективи в науката и образованието“ 
(PIXEL) и редица други.

За своето професионално и научно развитие 
преподавателите се включват в различни специа-
лизации: тримесечна специализация в отдел „Ката-
логизация“ на Библиотеката на Съда на Европей-
ските общности в Люксембург, осъществената от 
Т. Тодорова през 2009 г.; едномесечна специали-
зация в Световната организация по интелектуал-
на собственост (СОИС) в Женева, Швейцария (по 
проект BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес“, 
ОПРЧР на ЕК) и участие в двуседмичен колоквиум 
за преподаватели по интелектуална собственост в 
СОИС и в Световната търговска организация, реа-
лизирани от Т. Тренчева през 2014 г. и други. 

По инициатива на доц. д-р Тереза Тренчева 
през юли 2016 г. УниБИТ бе домакин на Деветия 
уъркшоп на Европейската мрежа на преподавате-
лите по интелектуална собственост (The EIPTN 
Ltd), с което се създаде възможност за интеркулту-
рен международен диалог с повече от 40 учени от 
11 държави от Европа и Австралия. По това тема-
тично направление на 20 юли 2018 г. бе проведен 
майсторски клас на проф. д-р Натали Стоянофф от 
Техническия университет – Сидни, Австралия.

За периода 2008 – 2018 преподавател ският 
състав на катедра „Библиотечен мениджмънт“ осъ-
ществява 27 научно-изследователски проекта с 
вътрешно финансиране и 12 проекта с външно фи-
нансиране по конкурсни програми на Фонд „Науч-
ни изследвания“ на МОН и по различни оперативни 
програми на ЕК. Във всички проекти са включени 
студенти, докторанти и млади учени.

Академичният състав на катедрата развива ак-
тивна експертна и консултантска дейност като чле-
нува в Българската библиотечно-информационна 
асоциация, Асоциацията на университетските биб-
лиотеки, Съюза на учените в България, ЮНЕСКО – 
мрежата на университети и културни институции и 

в редица други национални и международни сдру-
жения. Проф. дфн И. Янкова е председател на Асо-
циацията на университетските библиотеки, член е 
на Съвета по библиотечно дело към Министерство-
то на културата, член е на Управителния съвет на 
Балканския библиотечен съюз; проф. дн Т. Тодоро-
ва е член на Управителния съвет и PR на Европей-
ската асоциация за библиотечно-информационно 
образование и изследвания (EUCLID); проф. д-р М. 
Модева е главен секретар на ИКОМОС в България 
и е член на Международния научен комитет по кул-
турен туризъм към ICOMOS International; доц. д-р 
Т. Тренчева е зам.-председател на Сдружението на 
преподавателите по интелектуална собственост в 
България и е член на Европейската мрежа на пре-
подавателите по интелектуална собственост; доц. 
д-р Л. Парижкова е експерт към програма COST на 
ЕК и др.

Завършилите вече шест випуска бакалаври по 
библиотечен и информационен мениджмънт про-
дължават своето образование в магистърски и док-
торски програми в УниБИТ и в други университети. 
Постижение на катедрата е дистанционната форма 
на обучение в магистърската програма „Библио-
течно-информационен и културен мениджмънт“, 
разработена в рамките на проекта „Дистанционно 
обучение по библиотечно-информационни нау-
ки, печатни комуникации и науките за културното 
наследство“, финансиран по ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси“ на ЕК, с ръководител проф. дфн 
Иванка Янкова. Осъществяването на този проект 
е пример за устойчивост на поставените проект-
ни цели и резултати. За първи път в нашата страна 
предложихме възможност за дистанционно обуче-
ние на интересуващи се от обучение от информа-
ционния и културния сектор, като до момента са 
приети вече шест випуска и се отчита нарастващ 
интерес към програмата.

Досега успешно са защитили над 20 докторан-
ти, а десет са в процес на обучение. Алумните на 
катедрата се утвърждават като перспективни спе-
циалисти в библиотеки, информационни центрове, 
обществени организации, бизнес структури, адми-
нистрации и медии. Комуникацията с УниБИТ като 
обучаваща институция е непрекъсната и е ценена 
високо. Преподавателите и студентите, свързани 
с библиотечния мениджмънт, продължават своето 
развитие като успешни професионалисти в сфера-
та на библиотечно-информационното образование, 
изследвания и практика в национален и в междуна-
роден план.

Ключови думи: библиотечен мениджмънт,  
библиотечно образование, юбилеи 
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Щутгарт е шестият по големина град в Герма-
ния с над 610 000 жители. Той се характеризира с 
висок стандарт и голяма икономическа значимост 
сред градове в Германия и Европа. Регионът на 
Щутгарт е и един от центровете на германския ма-
лък и среден бизнес. Тук са съсредоточени прибли-
зително 1500 местни малки и средни предприятия. 
Наред с тях много компании в областта на високи-
те технологии имат своите централни офиси в и 
около града, включително Daimler, Porsche, Bosch, 
Siemens, Kodak и Lenovo.

Щутгарт инвестира 79 млн. eвро в новата град-
ска библиотека на площад „Милано“. На 24 октом-
ври 2011 г., в Деня на библиотеките в Германия, 
беше открита новоизградената централна сграда на 
Градската библиотека. Още през 1997 г. бившето 
ръководство на библиотеката е призовано да раз-
работи концепция за нова централна библиотека 
в Щутгарт. Wilhelmspalais – историческа сграда в 
центъра на Щутгарт, в която се помещава Централ-
ната библиотека от 1965 до 2011 г., отдавна беше 
станала твърде тясна, така че някои нейни отдели, 
като например Музикалната библиотека и Центъ-
рът за обработка на нетрадиционни носители са 
разположени в други сгради. Липсва място за пот-
ребителски работни места, за организиране на съ-
бития и, не на последно място, за разполагане на 
все по-бързо растящия брой медии.

Централната библиотека е сърцето и душата на 
градската библиотечна система в Щутгарт, състоя-
ща се от 17 филиални библиотеки и два библиобу-
са, които редовно пътуват до 22 дестинации в целия 
град.

Архитектурна концепция 
Градската библиотека на площад „Милано“ 

е първата сграда в нов квартал, наречен „Euro-
paviertel“. Още след първата година на построява-
нето си, тя се оказва в центъра на голям търговски 
център и е заобиколена от над 200 магазина и много 
ресторанти. Идеята е от самото начало да се създаде 
нов духовен и културен център с библиотека. За да 
отговори на това търсене, корейският архитект Eun 
Young Yi и неговото архитектурно бюро (със седа-
лище в Кьолн, Германия) проектираха самостоя-
телна, монолитна структура, която се извисява над 

съседните сгради както някога църквите и дворци-
те. Такова е и предназначението ѝ – да сигнализира 
за появата на нов център в едно модерно общество.

При по-внимателно вглеждане ще забележим, 
че този монолит не се състои от единични камъни, 
а от бетонни и матови стъклени блокове. Зад твър-
дата външна обвивка се крие прозрачна, олекотена 
стъклена вътрешна обвивка. Фасадата от стъклени 
блокове има интровертен ефект и умишлено разгра-
ничава света на образованието и културата от шума 
и суетата на външния свят. Фасадното простран-
ство е проектирано като пространствена буферна 
зона, която предлага както на посетителите, така и 
на служителите на библиотеката възможността да 
използват тази зона за разходка.

Сградата има четири входа и е достъпна от че-
тирите посоки на света. Дигитализирани информа-
ционни точки посрещат госта и го подготвят за по-
нататъшното посещение. Във входното помещение 
е разположена автоматизираната система за връща-
не на заетите материали, сортиране и разпределя-
не на книги по класификационни индекси, чието 
функциониране може да се наблюдава през стъкле-
ни стени. На същото ниво се намират банкомати и 
зоната за четене на периодика.

Овалното фоайе обхваща така нареченото 
„сърце“, което е достъпно отвсякъде чрез четири 
отвора, наподобяващи врати. Това „сърце“ се на-
мира във вътрешността на библиотеката и пред-
ставлява напълно празно пространство с формата 
на перфектен куб. Осветено е от естествена слън-
чева светлина, която преминава безпрепятствено 

Градската библиотека в Щутгарт – 
иновативни концепции в класическата 
архитектура 

Мейке Юнг / Meike.Jung@stuttgart.de 
ГБ – Щутгарт 



30
ББ

И
А 

он
ла

йн
, б

ро
й 

6 
/ 

20
18

Г л о б у с
през първите четири етажа на сградата. „Сърцето“ 
е пространство за вътрешно съзерцание. В среда-
та на пода има син квадрат, от който блика изворна 
вода, символизираща източниците на знание. Около 
„сърцето“ се извиват стълби, а множеството прозо-
речни отвори осигуряват непрекъсната достъпност 
на погледа до източника и до противоположната 
страна на стълбището. Когато най-накрая стигнем 
четвъртия етаж, попадаме в зали-галерии, където 
стълбищата, подредени по двойки, са проектирани 
като „преливащи се“ алеи.

Всъщност залата-галерия пресъздава концеп-
ция за оформление на пространството, позната от 
векове, до която прибягват архитектите от различни 
епохи, като например Етиен-Луи Буле1 в дизайна му 
за Френската национална библиотека. Вдлъбнатите 
нива на сградата разширяват пространството наго-
ре до тавана, който е осветен от естествена светли-
на. Галериите и мебелите с всеки етаж се отместват 
все по-встрани и създават усещането, че сградата 
се разширява терасовидно към светлината. В зала-
та-галерия са експонирани около 60 000 произведе-
ния художествена литература.

На 8-ия етаж е кафенето, което е отделено от 
околните пространства само от стъклена стена, раз-
криващо фантастични гледки както към залата-га-
лерия, така и към града. Оттук можете да стигнете 
до терасата на покрива през стълбище във фасад-
ното пространство. Покривната площ предлага на 
посетителите разнообразни гледки към целия град. 
На покрива е вградена фотоволтаична система, коя-
то преобразува слънчевата радиация в електрическа 
енергия. През нощта сградата е осветена в синьо.

На 8-ия етаж се намира също и Изкуствоте-
ката, която е отделена от външното пространство 
само чрез стъклена стена, подобно на помещения-
та, разположени в югоизточния ъгъл. Движението 
се осъществява през напълно автоматични плъзга-
щи се врати.

Да се върнем обратно към фоайето на библио-
теката: широко стълбище отвежда към подземното 
ниво, където се намира Max-Bense Forum – прос-
транство за събития. Широки двукрили врати на 
източната и южната страна приканват посетителите 
на четения, лекции и концерти. Повърхностите на 
стените са покрити с дървени акустични перфори-
рани панели. Това е изключително плоско, дисково 
пространство. За да се подсили това внушение, по-
мещението е боядисано в пастелно тъмносиньо.

1 Етиен-Луи Буле (Étienne-Louis Boullée) (1728 – 1799), 
френски архитект от епохата на класицизма, теоретик, създал 
абстрактен стил, вдъхновен от класическите форми. В проек-
тите си той се отказва от нефункционалната орнаментация, 
уголемява прости форми като кълбета и колони. Развива идея-
та, че архитектурата трябва да изрази своето намерение (т. нар. 
говореща архитектура).

Ключовото послание на Eun Young Yi за ар-
хитектурата на сградата е: „Това, което трябва да 
постигнем в тази толкова дезориентирана епоха, 
в която живеем, е архитектура, която остава вярна 
на своята същност и на своята очевидна природа. 
Тук всички работихме заедно за една сграда – една 
абсолютно хомогенна и тиха, монолитна структу-
ра, която притежава много от тайните ценности на 
нашата цивилизация“.

Библиотечна концепция 
Свободното и многостранно потребление в 

библиотеката, съчетано с продължително работно 
време (ежедневно от 9 до 21 ч., с изключение на 
неделя и официални празници), се основава на из-
тънчена концепция: тя осигурява специализирана и 
ангажирана информация и консултиране от страна 
на персонала на всички етажи над 12 часа, 6 дни 
в седмицата; преминава през амбициозна култур-
на и образователна програма за възрастни и деца и 
стига до висококачествено обслужване със съвре-
менни медии. Всеки от осемте етажа е посветен на 
конкретна тема и се обслужва от експертни екипи. 
Специализиран персонал съветва посетителите 
съоб разно тематичната област.

На 1-вия етаж е разположена голяма музикал-
на библиотека с богата колекция от ноти и звуко-
записи; на 2-рия етаж – детска библиотека с цвет-
но проектирани тематични острови; 3-ият етаж 
е посветен на темата за живота, тук са предметни 
области като религия, философия, медицина, спорт 
и свободно време; 4-тия етаж е посветен на темата 
за знанието. Тук се включват области като медий-
на наука, право, икономика, математика, естестве-
ни науки и компютърни технологии. А „Светът“ 
е темата на 5-тия етаж с документи в областта на 
краезнанието за Баден-Вюртемберг, държави и пъ-
тувания, история, материали за езиково обучение и 
чуждоезикова литература на 26 оригинални езика. 
Шестият и седмият етаж представят литературата: 
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романи, поезия, драми, аудиокниги. 
На 8-ия етаж посетителите ще на-
мерят всички документи по темите 
изкуство, архитектура, мода, танци, 
театър и филми.

„Спектър“ – така се нарича 
подходът, при който екипи от екс-
перти правят подбор и препоръчват 
важни заглавия в тяхната профе-
сионална или научна област. Тези 
препоръчани заглавия могат да се 
заемат за вкъщи и също така да се 
ползват на място. По този начин 
библиотеката подпомага ориен-
тация та в различни области на зна-
нието.

На всички нива има специал-
ни помещения, които са наречени 
„студиоло“, по подобие на раз-
кошно обзавежданите кабинети на ренесансовите 
принцове. Тук на разположение на посетителите са 
подбрани документи за по-задълбочено запознава-
не с разнообразни актуални теми като „Промяната 
в климата“, „Заглавия в репертоара на Операта в 
Щутгарт“, бази данни – и това са само малка част 
от примерите.

Библиотеката предлага различни обучения, на-
пример по информационна и компютърна грамот-
ност, като залите за групови обучения са разполо-
жени на различни нива. Те са и място за експертни 
дискусии или за консултации.

Предлагат се и многобройни денонощни услу-
ги. Някои от тях са виртуални, като е-Library, пор-
тали за електронно професионално и компютърно 
обучение, други са традиционни и напълно реални 
като връщането на заети книги 24 часа в деноно-
щие то и „Библиотека за неспящи“. Целият спектър 
на услугите, които Щутгартската библиотека пред-
лага, е насочен към потребностите на посетите лите.

Малко познатата в началото RFID технология2 
е въведена, тествана и доразвита в Щутгартска-
та библиотека. Благодарение на нея в Централна-
та библиотека е възможно 24 часа в денонощието, 
включително и в празнични дни да бъдат върнати 
всичи заети документи. В библиотеката функцио-
нира уникална система за сортиране на върнати-
те материали. Тя надеждно транспортира малки и 
големи книги, компактдискове и DVD, списания и 
карти посредством малки електрически моторни 
колички до правилното ниво. Там внимателно из-
сипва товара в други колички. Когато една такава 
количка се напълни, обслужващият персонал по-

2 RFID е съкращение на Radio Frequency IDentification или 
радиочестотна идентификация – комуникационен стандарт за 
предаване на данни и информация посредством радио вълни.

лучава сигнал и заменя пълната с 
празна. Разтоварването е улесно 
чрез пружинен механизъм, подпо-
магащ обратното накланяне на ко-
личката за книги. Повторното сор-
тиране на медиите по рафтовете се 
извършва от служителите.

На всяко ниво има терминали 
за заемане, където материалите мо-
гат да бъдат резервирани от самите 
посетители. Дори в Изкуствотеката 
на 8-мия етаж, където оригинали-
те са на свободен достъп, избра-
ната медия може да бъде заета без 
помощта на персонала. Дискретни 
устройства на четирите изхода га-
рантират, че нито един материал 
няма да напусне библиотеката, без 
да бъде регистриран.

Новата библиотечна карта, която притежава 
чип с много малък обхват, позволява използване-
то на множество библиотечни предложения. На-
пример ако не искате да използвате собствения си 
смартфон или нетбук чрез собствената wi-fi мре-
жа, тогава се възползвайте от услугата „PC – тук и 
сега“. От „интелигентен“ рафт можете да вземете 
някой от 140-те персонални компютъра, разположе-
ни на всички нива, да работите в библиотеката на 
избрано от вас място и след връщането и изключва-
нето да не оставяте цифрови следи от ползването.

На повечето маси и столове са монтирани 
електрически контакти, които позволяват на посе-
тителите да си заредят празните батерии. В близост 
до работните помещения са инсталирани персонал-
ни компютри с високотехнологично оборудване, 
като четящи устройства за Blu-ray дискове3, ске-
нери и устройства за хора с увредено зрение. Ин-
формационните панели на всяко ниво разполагат с 
копирна машина и принтер. С библиотечната карта 
желаните разпечатки се изтеглят и се доставят без-
платно. Достъпът до електронните каталози е въз-
можен на всеки етаж с допълнителна възможност 
за търсене и в други бази данни.

Градската библиотека на Щутгарт използва 
нови подходи и за улеснявяне на ориентацията във 
вътрешното пространство – за тази цел на два от 
входовете на приземния етаж и на всички нива са 
разположени интерактивни сензорни екрани, които 
информират и за събития, изложби, документи.

Техническото оборудване, необходимо за про-
веждане на събития в двете зали за постановки и 

3 Blu-ray диск представлява високопрецизен оптичен ин-
формационен носител от същия вид и със същите размери, 
както по-старите CD и DVD, но с много по-голям капацитет и 
разделителна способност.
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режисура в Max-Bense Forum, чието често инста-
лиране в „старата къща“ изискваше доста усилия, 
сега е трайно и стабилно позиционирано. Прожек-
ционни апарати и екрани във всички зали осигуря-
ват леснодостъпна техническа поддръжка, а това е 
съществена част от реализирането на цялостната 
програма за събития.

Голяма радост на посетителите доставя услу-
гата „Библиотеката за неспящи“ в преддверието на 
източния вход. Тя дава възможност за заемане на 
документи по всяко време, включително късно през 
нощта или в дни, когато библиотеката е затворена, 
само срещу библиотечната карта.

Разширена библиотека и 
цифрово четене 

С термина „разширена библиотека“ градската 
библиотека в Щутгарт свързва съхранената биб-
лио течна традиция с динамиката на промяната, раз-
ширява смисъла на библиотеката като посредник и 
партньор в условията на реални и виртуални мрежи. 

Целта е да се осигури свободен достъп до ин-
формация за всички като предпоставка за социал-
но, икономическо и културно участие. Цифровите 
технологии предоставят достъп до изобилие от 
информация за всеки. С Web 2.0 и по-нататъшното 
му развитие не само се появиха нови технологич-
ни инструменти, но и нов начин за справяне с ин-
формацията и комуникацията, при които ролите на 
създаващия и възприемащия (Produzent/Rezipient) 
са взаимозаменяеми. Това създава големи възмож-
ности, но също и проблеми за едно общество, кое-
то все повече се възприема като самоопределящо 
се. Възможностите за участие изискват специални 
умения – не само в технически смисъл, но и в сми-
съла на гражданска отговорност. За да проумеем 
виртуалния свят и да разберем неговото прониква-
не в реалността, се изискват умения за четене във 

виртуалното пространство, т.е. компетентност за 
цифрово четене.

Фокус в дейността на библиотеката в Щут-
гарт е подпомагането на изграждане на дигитални-
те компетенции. По този начин тя надгражда тра-
диционната си мисия за създаване на читателска 
грамотност, съчетавайки я със способността да се 
възприема виртуалният свят. Понятието читателска 
грамотност се разбира като разширена способност 
за декодиране и разбиране на текста. Защото ком-
пютрите и всички цифрови технологии са текстови 
технологии, компютърните програми са текстове, 
които се основават на азбуката, също както и биб-
лиотеката. Затова светът на книжната култура и ди-
гиталният свят не може да се разглеждат като про-
тивоположности.

В малкото пространство в приземния етаж на 
новата сграда, „Showroom“, оборудвано с високока-
чествени компютри, се предлагат възможности за 
експерименти и тестване на нови технологични раз-
работки. Представят се нови техники, компютърни 
игри и учебни програми, организират се семинари 
по програмиране, събития за онлайн общности. По 
този начин библиотеката се превръща в експери-
ментално място за нови разработки в областта на 
информационните технологии. Поддържа се и дис-
кусионен клуб за техническо развитие. Градската 
библиотека работи в тясно сътрудничество с Chaos 
Computer Club в Щутгарт от 2009 г. насам и пред-
лага ежемесечно лекции в областта на цифровите 
разработки.

На обсъжданията винаги се усвояват нови зна-
ния, които библиотеката обобщава и публикува на 
страницата си. Примери за това са аудио записи на 
събития и публикации на лекции и доклади. Като 
допълнение към цифровизацията в изкуството ав-
торските изяви се записват и се възпроизвеждат на 
големите екрани на приземния етаж.

„Хората се нуждаят от надеждни институции 
и пространства за своите житейски истории“, казва 
социологът Ричард Синет. Градската библиотека в 
Щутгарт възприема тази идея и се смята за надежд-
на институция, която интензивно съпътства хората 
в процеса на тяхното четене, учене, информиране. 
Библиотеката предлага възможност да бъде използ-
вана и без конкретни цели, просто да срещаш хора 
и да се чувстваш част от общност; да участваш в 
неформални експертни дискусии и дискусионни 
групи. Така библиотеката дава своя принос за обра-
зованието и културата, за обогатяване на живота в 
града, за квалификацията на хората в бързо проме-
нящото се общество.

Превод от немски език: София Пейчева 

Ключови думи: библиотечни сгради, Градска библиотека – 
Щутгарт, дигитална грамотност,  

немски библиотеки, обществени библиотеки 



33

ББ
И

А 
он

ла
йн

, б
ро

й 
6 

/ 
20

18

Г л о б у с

В Обществената библиотека на Амстердам 
(OBА) ми подариха „Седмично меню на отдела 
„Живей и се учи!“. Запомнила съм няколко забав-
ни и поучителни статуса от „менюто“: „Не спирай 
да се самообразоваш! Учи се на занаяти, на гради-
нарство… Не оставяй мозъка си без работа! Бездел-
ният мозък е ателието на Дявола, а Дяволът се казва 
Алцхаймер!“; „Чети! Не си ти, когато си неук!“.

През 2016 г. учени от Йейлския университет 
разпространяват данни от широкомащабно проуч-
ване, според което четенето понижава депресията и 
стреса на модерното време, повишава интелигент-
ността и увеличава броя на нервните връзки в мо-
зъка. Четенето отлага и дегенеративните прояви на 
старостта и Алцхаймер. Според дванадесетгодиш-
ните изследвания, четенето не само прояснява ума 
и прави фантазията ни по-богата, но и удължава 
живота ни с поне няколко години.1 Книжната тера-
пия е не само приятна, но и доказано полезна. А 
двустранното въздействие на четене + учене е със 
съответно експоненциално отражение върху лич-
ността на четящия, независимо от раса и възраст, 
професия и семейно положение, доходи и удовлет-
вореност от живота.

Консорциум „Модерни библиотеки – 2“ на ре-
гионалните библиотеки в Благоевград, Видин, Кър-
джали, Кюстендил, Монтана, Разград, Силистра, 
Търговище и Ямбол са партньори в проект „Знание, 
умения и иновации за повишаване качеството на не-
формалното образование в обществените библио-
теки“ по Програма „Еразъм +, КА1 „Образователна 
мобилност за граждани – Проекти за мобилност на 
персонала в сферата на образованието за възрастни, 
с бенефициент Фондация „Глобални библиотеки – 
България“ и партньор – обществената библиотека в 
гр. Утрехт, Кралство Нидерландия. 

В първия етап на проекта, в периода 15 – 19 
октомври 2018 г., директори и специалисти от ре-
гионалните библиотеки в Благоевград, Разград, Си-
листра, Търговище и Ямбол, заедно с представител 

1 Четенето на книги удължава живота. Доказано. В: Ме-
ниджър.news, 10.08.2016. [онлайн]. Достъпно на: https://www.
manager.bg/наука-и-здраве/четенето-на-книги-удължава-живо-
та-доказано

Не спирай да се самообразоваш! Учи се! 
Български библиотечни специалисти на 
обучение в Кралство Нидерландия 

Даниела Недялкова / libsilistra@abv.bg 
РБ „Партений Павлович“ – Силистра 

на Фондацията, участвахме в обучителен тренинг 
с разнообразни лекции и дискусии, презентации и 
майсторски работилници. Той се проведе в три об-
ществени библиотеки в Кралство Нидерландия, по 
покана на г-н Влимерен.

Основната част от обучителната програма се 
състоя в библиотеката в Утрехт. В уводния курс, г-н 
Тон ван Влимерен, директор на обществената биб-
лиотека в Утрехт и президент на ЕБЛИДА от 2018 г. 
ни представи мащабна картина на холандската биб-
лиотечна система – мисия, законодателство, орга-
низация, структура, щат, дейности и отговорности. 
С последния Закон за обществените библиотеки от 
2015 г. се правят промени чрез обединяване на раз-
личните библиотечни организации и институции 
и намаляване броя на библиотеките. Обществена-
та библиотека не е задължителна за общините, а е 
въп рос на осъзнати ценности и инструмент за за-
доволяване на потребности на гражданите. Законът 
определя 5 основни роли: стимулиране на четенето; 
предоставяне на информация; насърчаване на уче-
нето; достъп до изкуството и културата и организи-
ране на срещи и обсъждания. Организациите, които 
са определени да работят за изпълнението на тези 
роли и функции, произтичащи от тях са – Асоциа-
цията на обществените библиотеки; Кралската биб-
лиотека, която трябва да работи за националната 
цифрова библиотека, 6 провинциални организации 
за подкрепа на проекти и развитие на нови услуги и 

https://www.manager.bg/наука-и-здраве/четенето-на-книги-удължава-живота-доказано
https://www.manager.bg/наука-и-здраве/четенето-на-книги-удължава-живота-доказано
https://www.manager.bg/наука-и-здраве/четенето-на-книги-удължава-живота-доказано
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NBD/Biblion – доставчик на съдържание. Система-
та от обществени библиотеки включва 1167 точки, 
като 781 са обществени библиотеки, които разпола-
гат с централна библиотека и филиали, а останали-
те са пунктове, които предлагат определени услуги. 
Принципът, който е въведен е една библиотека на 
21 000 души. Средно на година има 70 млн. физи-
чески и 35 млн. е-посещения и се ползват 73 млн. 
книги, 2.8 млн. е-издания и 444 251 аудио книги. 
Холандските колеги също отчитат тенденция към 
намаляване на физическото заемане на книги за 
сметка на виртуалните посещения, участието в об-
разователни мероприятия и културни събития.

В рамките на обучителната програма се за-
познахме с опита на обществените библиотеки в 
Утрехт, Амстердам и Нивехайн. Обществените 
библиотеки имат общ знак за библиотека, по кой-
то лесно могат да бъдат намерени във всеки град. 
Библиотечни сайтове на всички библиотеки в стра-
ната са идентични по структура и съдържание за 
улеснение на потребителите. От място за книгите, 
обществените библиотеки се превръщат в място за 
семействата, за срещи, за социални контакти, (по 
статистически данни около 30% от холандците жи-
веят сами). Лице в лице с всеки потребител, по вся-
ко време и от всяко място – само така всеки участва 
и създава своята библиотека и своя гид за света. 

Но това не става с магическа пръчица!
Стратегията 2016 – 2020 и Бизнес планът са 

създадени на база сериозни социологически проуч-
вания. За Утрехт те са проведени по жилищни 
райо ни, възрастови групи, образование, дигитал-
ни умения, културен и социален статус. Очертана 
е цветна панорама на съществуващата ситуация. 
Разработени и въведени са два типа услуги – суб-
сидирани и платени. Обществените библиотеки в 
Нидерландия се финансират от общинските влас-
ти, които решават дали да създадат или да закрият 
дадена институция, в зависимост от количеството, 
качеството и адекватността на дейността ѝ. След 
кризата през 2008 г. и закриването на доста библио-
теки, днес се наблюдава обратната тенденция. Цър-
ковни пространства и жп гари се трансформират в 
библиотечни културни къщи с театрални простран-
ства и училищни стаи. Строят се нови сгради с мул-
тифункционално предназначение, където на децата 
в допълнение им се предлага и възможност за игри 
(придвижват се по забавни тръбни пързалки между 
етажите), а в „Кафенето на мама“ се разисква здра-
вословното хранене. 

Но за да се създаде и съществува тази библио-
течна „Къща за цивилизация“, са необходими и нови 
роли и компетентности на щатния състав – проект-

ни лидери, куратори, журналисти, фасилитатори и 
икономисти. Един директор, двама мениджъри и 13 
библиотекари си партнират с над 270 доброволци 
за библиотечните услуги в Утрехт. 225 щатни брой-
ки през 1995 г. са трансформирани в 115 броя през 
2016 г. Екипност, взаимозаменяемост, психотесто-
ве, хармоничност – всички участници са ориенти-
рани към общите резултати, а тези с „тефаловото 
покритие“ просто си отиват. Библиотеката в Утрехт 
се управлява от специална фондация, създадена 
към нея, която работи с общината и гражданите и в 
края на 2019 г. „достолепната“ сграда на огромната 
бивша поща в Утрехт, ще се превърне в новия дом 
на библиотеката.

В Обществената библиотека на Амстердам, 
най-голямата в Кралство Нидерландия, са създали 
перфектната медия – библиотечна среда за опо-
средствено взаимодействие между книга и чита-
тел, между глобалната информация и реципиента, 
между модерния дигитален свят и човека от ново-
то хилядолетие. Ръководството на библиотеката е 
постигнало хармоничен синтез между класически 
и нови библиотечни дейности за различни възрас-
тови групи и интериора – между архитектурния 
струк турализъм и модерния минимализъм. Всички 
те са съчетани с дружелюбно и грижовно внима-
ние към читателите, потребителите на информация 
и посетителите. Атрактивната концепция е създа-
ла една притегателна „Вавилонска кула“ за инфор-
мация, знание, учене през целия живот, социална 
комуникация и неформално образование, здраво-
словен живот, училище и университет, творческа 
лаборатория, театър и медии, партньорски дейнос-
ти и много други функционалности. 

Амстердам ни показа отлична резултатност в 
дейностите по неформалното образование в биб-
лиотеките. Седмичното меню стартира с началния 
„Час при библиотекаря“ на петия етаж, следват „Чи-
тателски клуб“ или „Научи холандски език в OBА с 
учителя Марвин“. Всеки ден се провеждат езикови 
курсове, часове за електронно правителство, прог-
рами по смятане и езикова грамотност. Най-впе-
чатляващата дейност на библиотеката е подготов-
ката за изпита по интеграция и държавния изпит 
по холандски език. Във всеки от 27-те филиала на 
OBА има отдели „Живей и се учи“, ориен тирани 
към имигранти, бежанци, безработни, бездомни, 
млади бедни семейства и неграмотни холандци – 
за всеки, който желае да се интегрира в холандско-
то об щес тво. 

В Нивехайн бяхме респектирани от внушител-
ния космически профил на библиотечната сграда. 
Дейностите бяха не по-малко впечатляващи. Биб-
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лиотеката отделя специално внимание на програ-
ми, свързани с навлизането на новите технологии. 
Имахме удоволствието да създадем сами свой ро-
бот-художник от пластмасова чаша, флумастри, ба-
терия и стартер/мотор, да творим на 3D принтер, да 
„посвирим“ на банан и да се състезаваме с роботи. 
Колегите ни представиха и дейността в малък фи-
лиал, отдалечен на 15 км. В този квартал живеят 
повече възрастни хора и естествено в центъра съ-
жителстват библиотека, здравен център и аптека, 
малка кафетерия, която изпълнява социални функ-
ции като дава възможност на хора, безработни от 
дълго време да усвоят нови умения и да си намерят 
по-лесно работа след това. Незабравим спомен от 
това посещение е пътешествието с тандем-велоси-
педи с холандските колеги, сред огромен парк със 
защитени птици, езера и вятърни мелници. 

С характерната за Нидерландия мултифунк-
ционална сграда – Кралската библиотека в Хага 
ни посрещна с впечатляващите си съкровища и с 
модерността си. Тя съхранява културно-истори-
ческото писмено наследство на Нидерландия и е 
единствената, която дигитализира съхранените 
книжовни богатства и създава електронни архи-
ви. Освен класическа библиотека, Кралската биб-
лиотека приема предизвикателствата на времето и 
създава нови програми и продукти – тя е център за 
експертиза и обработка, но и за иновации. Имахме 
възможността да се докоснем до ценни издания, 
свързани с българското Възраждане в отдела за ста-
ри и архивни издания. 

Специално място в нашата програма имаше по-
сещението в NBD Biblion в град Зутермеер. С новия 
закон от 2015 г. тази организация има за задача да 
осигурява „съдържанието“ за обществените библи-

отеки. Тук ни демонстрираха 
забележителна организация 
и впечатляващи резултати на 
еднократна обработка и кла-
сифициране за многократно 
потребление в Националния 
колектор за коор динация, 
постиздателска системати-
зирана и автоматизирана 
обработка на книгите и нек-
нижните издания, комплек-
тувани от обществените биб-
лиотеки в Нидерландия. По 
техен пример в Регионална 
библиотека „Партений Пав-
лович“ – Силистра вече стар-
тирахме процес за въвеж-
дане на еднотипни жанрови 
определители – стикери със 

забавни символи, позиционирани на гръбчето на 
всяка книга на стелажа с художествена литература, 
които подпомагат бързия избор на читателя. Опре-
делителите получихме с любезното съдействие на 
силистренеца Димитър Русков, колега от Столична-
та библиотека на Амстердам. 

Екипът ни беше впечатлен от националната по-
литика за опазване на фондовете, въведените RFID 
технологии, „умните“ библиотеки, успешните мо-
дели за мениджмънт и за партньорство между биб-
лиотеките, местните власти, политиците и бизнеса 
и най-вече полезната, многоаспектна и ефективна 
дейност с доброволци. 

След приключване на мобилността по обучи-
телната Програма „Знание, умения и иновации за 
повишаване качеството на неформалното образо-
вание в обществените библиотеки“ и сертифици-
ране, през 2019 г. ще бъдат предприети стъпки за 
интегриране на натрупаните в рамките на проекта 
компетенции и опит в бъдещото развитие на всеки 
член на консорциума. Натрупаният опит ще бъде 
споделен с колеги от други библиотеки на плани-
раните регионални срещи. В заключителната фаза 
на проекта регионалните библиотеки ще поемат и 
инициатива за актуализиране на своите стратегиче-
ски планове по отношение на управлението, парт-
ньорствата, иновациите, брандинга и връзките с 
обществеността.

Новите пътища откриват нови европейски хо-
ризонти пред обществените библиотеки в Бълга-
рия!

Ключови думи: библиотечни сгради,  
иновации, обществени библиотеки,  

холандски библиотеки 
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След доц. д-р Мария Аргирова и проф. д-р Рад-
ка Колева ни напусна още една от най-представи-
телните личности на нашата професия. Неочаквано 
и изненадващо отлетя от земния свят и проф. д-р 
Елена Георгиева. Тихо и безшумно, в съня си, тя 
тръгна към небесните селения, грабната от живота, 
който тя изживя с достойнството и истинското дос-
толепие на духовен аристократ и мъдрец.

Всъщност мисля, че Елена не си отиде, въп-
реки че физически вече не е сред нас, защото съм 
убедена, че хората живеят толкова, колкото са живи 
следите им, тяхното дело, изследванията им, напи-
саното и наученото от тях, спомените за тях, оста-
вени сред студенти, колеги и приятели. Затова и 
казвам, че Елена не си е отишла, а още много дълго 
сред нас ще витае духът ѝ, ще ни топли със своята 
невероятна доброта и сърдечност, ще ни удивлява 
със своята все по-рядко срещаща се почтеност, ще 
ни дарява със своята неподправена дружелюбност, 
с умението си да подкрепя всичко добро, със своята 
вътрешна щедрост и с постоянната си грижа за дру-
гия, с умението си да прави добро.

Всичко това заедно беше Елена. Тя имаше дар-
бата да различава красивото от грозното, лошото от 
доброто и винаги имаше силата да защити краси-
вото и доброто. Хората като нея са ни потребни и 
днес, дори повече от всякога, за да оцеляваме кра-
сиво, въпреки болното време, в което живеем. Си-
гурна съм, Елена ще ни гледа от мястото, на което 

е, и ще ни подкрепя със своя поведенчески модел, 
който ни показваше приживе.

Години на учение и първи стъпки 
в трудовата кариера 

Елена Георгиева е родена на 28 октомври 
1949 г. в Русе, често наричан „Малката Виена“ за-
ради интересната си история и културните тради-
ции, формирани в епохата на Възраждането. По-
пила романтичния и аристократичен дух на града, 
през 1972 г. тя завършва Руска филология и исто-
рия във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Веднага 
започва работа като уредник в Рилския манастир, 
който, както знаем, е един от най-значителните ар-
хитектурни, книжовни, културни и духовни памет-
ници на България. Там тя работи в продължение на 
5 години (1971 – 1976).

Завърнала се в родния си град, тя започва рабо-
та като методист в Регионалната библиотека „Лю-
бен Каравелов“, в която скоро се издига като главен 
библиотекар и остава трайно свързана с нея до края 
на дните си. 

Първи стъпки в полето на науката 
След спечелването на конкурс, тя става редо-

вен аспирант в Санкт-Петербургския държавен 
институт по култура, в който през 1984 г. успешно 
защитава дисертация под ръководството на доайе-
на на руската библиотековедска школа проф. дпн 
Анатолий Ванеев – библиотековед енциклопедист в 
областта на библиотекознанието. Темата на дисер-
тационния труд, който Елена разработва, е „Проб-
лемы централизации сети читалищных библиотек 
в НР Болгарии“ – изключително актуална за време-
то си.1 След защитата на труда си Елена Георгие-
ва придобива научната степен „доктор“ (тогава – 
кандидат на педагогическите науки), след което е 
избра на за научен сътрудник в секцията по библи-
отекознание на Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“.

Натрупала солиден практически професиона-
лен и организационен опит, както и богат капацитет 
от знания в сферата на библиотековедската наука, 

1 Георгиева, Елена. Проблемы централизации сети чита-
лищных библиотек Народной республики Болгарии / Науч. 
ръководител А. Н. Ванеев; Рец. А. С. Мыльников, Н. А. Лас-
кеев. – Ленинград : [Ел. Георгиева], 1984. – 183 л. : с табл., сх.

Прощално за проф. д-р Елена Георгиева 
(28.10.1949 – 13.11.2018) 

Мария Младенова / mladenovamaria@abv.bg 
УниБИТ 
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Елена Георгиева бе поканена за преподавател в но-
восъздадената през 1991 г. от проф. Марин Ковачев 
катедра „Библиотекознание, библиография и науч-
на информация“ към Филологическия факултет на 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, с която се осъщест-
ви голямата мечта на библиотечната общност и в 
България да има висше библиотечно образование. 
Прекрасно, но преподавателите не достигаха. Бяха 
привлечени и преподаватели извън старата българ-
ска столица. Сред тях беше и д-р Елена Георгиева, 
която си беше спечелила име на знаещ колега с без-
спорен авторитет сред библиотечната общност.

Яркото присъствие на Елена 
Георгиева в търновската катедра 

През 1996 г. Елена бе назначена за хоноруван 
преподавател в катедра „Библиотекознание, масо-
ви комуникации и чужди езици“, която тогава бе в 
структурата на Филологическия факултет, в който 
имахме солидна подкрепа от страна на ръковод-
ството му в лицето на доц. д-р Буров, проф. дфн 
Иван Радев и други изтъкнати езиковеди и литера-
туроведи. 

До 2001 г. – времето, в което Елена остана хо-
норуван преподавател, тя пое четенето на лекции 
и упражненията по редица базови дисциплини в 
редовната и задочната форма на обучение в ОКС 
бакалавър като „Библиотекознание. История на 
библиотеките“, „Организация и управление на биб-
лиотеките“, „Книгознание. История на книгата“, 
които осъществи на високо научно равнище.

През 2001 г. Елена стана редовен преподавател 
в катедрата, заемайки позицията на главен асистент 
и бавно, без да бърза, с достойнство изкачи всички 
стъпала на преподавателската кариера. През 2004 
ѝ бе присъдено научното звание „доцент“, а през 
2014 г. зае академичната длъжност „професор“.

През годините катедрата претърпя доста се-
риозни трансформации. Ако в началото бе в струк-
турата на Филологическия факултет, след години 
бе преместена в Стопанския факултет. Днес тя е в 
структурата на Факултета по математика и инфор-
матика. В различни периоди към нея бяха разкрити 
и нови специалности – журналистика и книгоизда-
ване. Това налагаше системни промени в учебните 
планове и програми за ОКС бакалавър и магистър, 
въвеждане на нови учебни дисциплини и създаване 
на нови лекционни курсове, изискващи удивителна 
интелектуална енергия, широк кръгозор, вдъхнове-
ние и рядък енциклопедизъм. Елена несъмнено ги 
притежаваше, защото за времето от 1994 до 2014 г. 
тя успя да създаде за специалностите от ОКС ба-
калавър „Библиотечно-информационни дейности“, 
„Книгоиздаване“, „Връзки с обществеността“, а 

в ОКС магистър – „Комуникационен и библиоте-
чен мениджмънт“, „Медии и реклама“, „Масови 
комуникации и журналистика“ и „Краезнание и 
културна политика“ – дълга поредица от успешни 
лекционни курсове, които удивляват с широтата и 
разнообразието на проблематиката. Дори само про-
читът на наименованията на дисциплините предиз-
виква удивление: „Библиотекознание. История на 
библиотеките“, „Книгознание. История на книга-
та“, „Организация и управление на библиотеките“, 
„Мениджмънт на издателските комуникации“, „Уп-
равление на медиите“, „История и теория на връз-
ките с обществеността“, „Рекламата в интернет“, 
„Форми и маркетинг на библиотечно-библиограф-
ските услуги“, „Разработка на проекти“. Знам, че 
зад тях се крият многобройни безсънни нощи „ду-
хоморен труд“, работа с огромен брой източници, 
хронична преумора и не само…

Но с казаното дотук не се изчерпва периме-
търът на преподавателските ангажименти на Еле-
на Георгиева. Тя подготви учебни материали и за 
дистанционната форма на обучение по три учебни 
дисциплини („Библиотекознание. История на биб-
лиотеките“, „Книгознание. История на книгата“ и 
„Организация и управление на библиотеките“ за 
допълнителна професионална квалификация по 
специалността „Библиотекознание и библиогра-
фия“, осъществявана от Центъра за образователни 
технологии към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Като изявен експерт тя участва в обучението 
по библиотечен мениджмънт в рамките на програ-
мата „Глобални библиотеки – България“, модул 2 
„Визия на съвременната обществена библиотека в 
България“ и „Управление на обществената библио-
тека“ – съвместна програма на Министерството на 
културата, Програмата на ООН за развитие и Фон-
дация „Бил и Мелинда Гейтс“ (2011 – 2013).

Лектор е по Библиотечен мениджмънт и към 
Центъра за продължаващо образование на библио-
текари към Българската библиотечно-информа-
ционна асоциация (ББИА) за специалисти с висше 
образование с образователно-квалификационна 
степен „бакалавър“ или „магистър“ (2011 – 2013).

Елена не се щадеше. Товареше се с огромен, 
почти непосилен обем от преподавателска работа. 
Изкачваше се достолепно и сигурно по стръмния 
път на знанията, така необходими за утвърждаване-
то на авторитета ѝ като преподавател. И успяваше.

С Елена се харесахме още при първата ни сре-
ща през далечната 1994 г. Затова често молехме ад-
министраторката, която правеше семестриалната 
програма, да нарежда часовете ни в едни и същи 
дати, за да се срещаме. Имахме потребност да се 
виждаме и да общуваме, а често след часовете при-
сядахме в близко ресторантче, за да запалим по ци-
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гара и на чаша бира да се наговорим. Главно за ра-
бота. Беше ни приятно да разтоварваме душите си, 
да обсъждаме творческите си намерения. 

И сега гледам с болка една от книгите ѝ, върху 
която ми написа: На Мария – за спомен от хубави-
те ни търновски вечери. Често се засичахме и като 
членове на комисиите по семестриалните и дър-
жавните изпити. Тя ръководеше с явна грижовност 
и редица магистърски тези. Не отказваше работа, 
а студентите я харесваха, защото усещаха нейната 
очевидна сърдечност и добронамереност, чистотата 
на помислите и намеренията ѝ.

Участието на Елена Георгиева 
в конференции, кръгли маси и 
други научни форуми 

Елена беше сред идеолозите за създаването и 
провеждането на научната конференция „Библио-
теки, четене, комуникации“, която през годините се 
утвърди като съвместна изява на катедрата и Регио-
налната библиотека „П. Р. Славейков“ и се утвърди 
като авторитетен научен форум, в който участват 
учени не само от България, но и от чужбина.

От първата конференция, проведена през 
2001 г., до тринадесетата Елена се включваше в ор-
ганизационния комитет на форума, винаги участва-
ше с интересни доклади, модерираше заседания, а 
след това влизаше в екипа от съставители и редак-
тори. Странно, но Бог пожела да я посрещне в свои-
те небесни селения в деня, в който се откриваше 
седемнадесетото издание на форума…

Елена участваше в поредица от кръгли маси 
и интересни проекти, организирани от катедрата. 
Често представяше на известните Арнаудови че-
тения доклади и статии. Беше най-задълбоченият 
изследовател и познавач на личната библиотека на 
акад. Михаил Арнаудов, дарена от семейството му 
на родния му град.

Редовно участваше във форуми, организирани 
от РБ „Любен Каравелов“ – Русе, в конференциите, 
провеждани от ББИА, в някои от краеведските кон-
ференции, организирани от Съюза на краеведите, 
във форуми, провеждани от Русенския университет 
„Ангел Кънчев“ и редица други. Общо над 20 са 
участията ѝ с добре премислени доклади, вписва-
щи се в тематиката на събитията, в които личното 
ѝ присъствие се усещаше, защото тя имаше дарбата 
да привлича и печели вниманието на колегията със 
своята сърдечна общителност. 

Проф. Георгиева имаше и редица сериозни ад-
министративни ангажименти, към които се отнася-
ше с присъщото ѝ чувство за отговорност. Дълги 
години бе член на Общото събрание на универси-
тета, заместник-председател на Общото събрание 

на Стопанския факултет, председател на неговата 
избирателна комисия, както и член на факултетната 
комисия по управление качеството на обучението 
(2007 – 2011).

Тежките административни задължения тя из-
пълняваше без да се оплаква дори и тогава, когато 
се разбра, че се бори и с болестта на нашето време, 
проявявайки завидна витална устойчивост.

Научното наследство  
на проф. д-р Елена Георгиева 

Тя беше безспорен учен с авторитет в област-
та на библиотекознанието и книгознанието, което 
се потвърждава и от прочита на библиографията ѝ, 
грижливо подготвена от дн доц. Цветанка Панче-
ва.2 Тя съдържа 87 библиографски записа на кни-
ги, студии, статии и доклади от научни конферен-
ции, чието съдържание е солидно доказателство за 
професионалната стойност на нейните творчески 
изя ви, които още дълги години ще бъдат четени от 
студенти, настоящи и бъдещи специалисти, защото 
доминираща част от тях са посветени на модерна 
тематика, насочена както към съвременните, така и 
към бъдещите проблеми в библиотечния сектор.

Личната библиотека на академик 
Михаил Арнаудов 

Това изследване на проф. Георгиева бе първата 
ѝ голяма научна изява, утвърждаваща я като соли-
ден книговед, на чието изследване тя посвети мно-
го време, знания и енергия.3

Известно е, че той през 1973 г. по повод на 
своята 95-годишнина дарява значителна част от 
своята лична библиотека на Регионална библиотека 
„Любен Каравелов“ в родния си град Русе. Даре-
нието съдържа 6524 тома книги на 25 езика и 223 
заглавия на периодични издания и е обособено в 
самостоятелен Фонд „Михаил Арнаудов“.

През 2016 г., по повод предстоящата 140-годиш-
нина от рождението на академик Арнаудов, него-
вите наследници даряват на русенската библио тека 
още една част от неговата уникална библиотека, 
чието задълбочено проучване е предстоящо.

Дарението от 1973 г. бе обект на проучване от 
проф. Елена Георгиева, която направи солиден биб-
лиометричен анализ, изследвайки уникалния фонд 
по редица показатели: езиков и хронологичен ас-

2 Публикувана, заедно с настоящата статия, в „ББИА он-
лайн“.

3 Личната библиотека на академик Михаил Арнаудов: Ка-
талог. [Електронен ресурс] / Автор на встъп. студия и състав. 
Елена Георгиева. – Русе, Регионална библиотека „Любен Кара-
велов“, 2004. – 1 оптичен диск (CD-ROM).
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пект, съдържателната, тематичната, семантичната 
му структура, книгите с автографи и посвещения, 
установявайки, че те са 1448 издания както от мно-
го български, така и от голям брой чуждестранни 
учени. Проучени са детайлно и многобройните 
маргиналии, които академикът нанася в полето на 
стотици книги, от които са видни много негови 
идеи за нови бъдещи издания, поправки и добавки. 
Те са солидна основа и проучване на неговия начин 
на четене и общуване с текста. Внимателно е из-
следвана и огромната съставителска и редакторска 
дейност на акад. Арнаудов, който представлява не-
повторимо „явление“ в нашата наука и духовност, 
а библиотеката му, съдържаща и значителен брой 
авторски ръкописи за св. Софроний Врачански и 
Любен Каравелов, е истинска съкровищница в по-
лето на националното ни културно и духовно на-
следство.

Обработката на източниците от личната биб-
лио тека на акад. М. Арнаудов е осъществена по 
електронен път и е представена в Русенската биб-
лиотека като автоматизирана база данни от 4858 за-
писа, групирани в две поредици: „Книги“ и „Перио-
дични издания“. През 2004 г. е създаден и Каталог. 
СD-ROМ, в който автор на встъпителната статия и 
съставител е Елена Георгиева (2). За да се стигне 
до електронната база данни и споменатия каталог 
на СD-RОМ заслугата е на Елена, която работи по 
този проект продължително, всеотдайно и с рядка 
компетентност.

Своеобразно продължение на мащабното ѝ про-
учване на личната библиотека на учения, в перио-
да от 1997 до 2014 Елена Георгиева публикува 16 
статии и студии, в които разкрива нови съществени 
аспекти и оповестява любопитни находки, които 
установява през годините: „Автографите в лична-
та библиотека на академик Михаил Арнаудов“ (19), 
„Академик М. Арнаудов и Ангел Каралийчев“ (23), 
„Книгите с автограф на Кирил Христов в личната 
библиотека на акад. Михаил Арнаудов“ (60), за ака-
демик Арнаудов и писателя Димитър Добрев (15), 
„Академик Михаил Арнаудов и Русе“ (12). Със ста-
тия за „Личната библиотека на акад. Михаил Арнау-
дов“ тя участва и през 2014 г. в Библиографические 
чтения памяти К. И. Шафрановского (73), с която 
запознава руските учени с „явлението“ Арнаудов. 
Още много са публикациите на Елена по тази тема. 

Няма съмнение, че Елена Георгиева беше един 
от най-добрите познавачи у нас на съдържанието 
и значимостта на личната библиотека на акад. Ми-
хаил Арнаудов както за националната ни култура, 
така и за богатото ни книжовно наследство. 

Управленец на библиотеките 
Проф. Елена Георгиева бе сред първите, коя-

то осъзна потребността от солидни познания в об-
ластта на мениджмънта за библиотечната колегия, 
доказателство за което е монографията ѝ „Менидж-
мънт на библиотеките“ (3), която веднага привлече 
вниманието и на студентите, и на практикуващите 
библиотекари с иновативното си съдържание и ак-
туалността на тематиката.

Това беше първият у нас теоретико-приложен 
труд, в който се излагаше теорията на библиотечния 
мениджмънт, която дотогава беше почти непоз на та 
наука у нас. Елена Георгиева изгради обобщена, ця-
лостна система от знания, необходими за осъщест-
вяването на управленската дейност в българските 
библиотеки.

Достъпно формулира и основните подходи, 
прилагани в мениджмънта на библиотеките, изясни 
неговата същност, специфика, цели и задачи, както 
и изискванията към изграждането на системата за 
успешно управление на библиотеката. В изданието 
бяха изяснени и основните функции на управление-
то, същността на управленския труд и конкретните 
изисквания към труда на библиотечния мениджър.

Специално място бе отделено на съвременните 
аспекти на библиотечния мениджмънт – маркетин-
га, библиотечната реклама и връзките с обществе-
ността, чрез чието успешно прилагане се постига 
желаното утвърждаване на авторитета на библио-
течната институция в информационното общество.

С явна професионална осведоменост проф. 
Елена Георгиева изясни видовете труд и равнищата 
на управление в библиотеката: библиотечната ста-
тистика, планирането и отчитането на библиотеч-
ните дейности, ресурсно-икономическото осигуря-
ване на библиотечната институция, формирането, 
развитието и използването на персонала и неговия 
потенциал, спецификата на професията на библио-
течния мениджър, приоритетите в стратегията на 
модерната библиотека.

Тя изясни и поредица от въпроси, свързани с 
пътищата за отваряне на библиотеката към актив-
но сътрудничество и партньорство с други субек-
ти на информационното общество, изискванията 
към професионалната и социалната компетентност, 
стила и информационната култура в поведението 
на библиотечния мениджър и всичко онова, което 
трябва да се направи, за да може всяка библиотека 
да си извоюва доминиращо положение в общество-
то и да се наложи като втори уютен желан дом за 
всички категории граждани.

В стройната теория на библиотечния менидж-
мънт, която Елена изгради с голямо умение и не-
съмнена вещина, се чувстваше и богатият ѝ личен 
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опит, натрупан през годините като методист и гла-
вен библиотекар в РБ „Любен Каравелов“, с която 
беше свързана и не скриваше любовта си към нея.

Историк на библиотеките и 
библиотековед 

Три са изданията, с които проф. Георгиева зая-
ви красноречиво широкия си кръг от познания, нат-
рупани в сферата на историята на библиотеките и 
библиотекознанието.

През 2006 г. тя публикува книгата си „Големи-
те библиотеки в света“ (4), насочена към студенти-
те от специалността „Библиотечно-информацион-
ни дейности“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. 
Убедена, че бъдещето на библиотеките е заложено 
в тяхното минало и настояще, Елена бе категорич-
на в схващането си, че познаването на световните 
и европейски тенденции в развитието на библиоте-
ките е особено важно и за българските специалисти 
на прага на ХХІ век и все по-налагащата се глоба-
лизация.

Авторката сполучливо бе подбрала най-голе-
мите библиотеки от петте континента – национал-
ни, университетски и публични, които са безспорни 
лидери в световната библиотечна общност. Инфор-
мацията за всички библиотеки съдържаше сведе-
ния за най-важните етапи от историята им, за функ-
циите, които изпълняват, за обема на фондовете им, 
за персонала, за каталозите, чрез които разкриват 
информационните си ресурси, за структурата им, за 
степента на електронизацията на работните проце-
си, както и за съвременното им състояние в края на 
ХХ и началото на ХХІ век. Беше съумяла в сравни-
телно не голям по обем текст да представи всичко 
важно, значимо и специфично за всяка конкретна 
библиотека и силно завладяващите ги процеси на 
модернизация и автоматизация.

В книгата удачно бяха подбрани 14 библиоте-
ки, от които 11 национални, 2 университетски и 1 
публична. Сред националните бяха на САЩ, Русия 
(национална и държавна), на Франция, Великобри-
тания, Китай, Япония, Германия, Египет, Австра-
лия и Канада. В групата на университетските обект 
на изложение бяха тези в Харвард и Оксфорд, а от 
публичните – Нюйоркската публична библиотека, 
която е със статут на частна корпорация и за своите 
123 години се е утвърдила като най-значителната и 
авторитетна публична библиотека в света.

Отделено е и място на двете най-представител-
ни международни библиотечни организации ИФЛА 
и ЮНЕСКО, чиито цели и задачи са насочени към 
утвърждаването на библиотеки като водещи биб-
лио течно-информационни институции в глобали-
зиращото се духовно пространство.

Безспорните си качества на ерудиран библио-
тековед проф. Елена Георгиева защити през 2014 г., 
когато се появи монографията ѝ „Библиотекозна-
ние, библиотеки, библиотекари“ (5). Видно и от 
заглавието, книгата е структурирана в три дяла: 
„Библиотекознанието като наука“, „Библиотеката в 
съвременното общество“ и „Статус на библиотека-
ря на ХХІ век“.

В първата част тя се съсредоточава върху изяс-
няването на същността на библиотекознанието като 
наука, неговите цели и задачи, обект, предмет и 
функции, проявявайки солидна теоретична инфор-
мираност.

Във втората част тя се концентрира върху фун-
даменталните цели и задачи на институцията в 
условията на все по-дълбоките промени в библио-
теките, настъпили в тях през първото десетилетие 
на ХХІ век, когато те в световен мащаб се утвърж-
дават като център за учене през целия живот. Тази 
световна тенденция дава отпечатък върху техните 
социални функции, върху приоритетите им и върху 
мястото им в индивидуалното развитите на всяка 
личност. Поставен е акцент върху имиджа на биб-
лиотеката като силен фактор за завоюване на воде-
щи образователни и културни позиции в региона-
лен и национален аспект. 

В третата част авторката се насочва към 
разглеж дането на широк кръг от теми, свързани с 
лич ността на модерния библиотекар, най-важният 
елемент в структурата на сложната система МТБ4 – 
библиотечен фонд – персонал – читатели. С голямо 
разбиране тя изяснява характеристиката на библио-
течната професия; статуса на българския библио-
текар; изискванията към професионалната му ети-
ка; изискванията към личността и квалификацията 
му. Това несъмнено е книга, към която ще протягат 
ръце и над която ще размишляват не само настоя-
щи, но и поколения бъдещи библиотекари.

С аналогична насоченост е и учебникът по 
„Общо библиотекознание. Библиотечен менидж-
мънт“ (6). Публикуван през 2014 г., той е написан в 
съавторство с д-р Анета Дончева и Ваня Грашкина-
Минчева. Съавторите са видни експерти в областта 
на библиотечното дело не само у нас, но и в рамки-
те на световната професионална общност. Учебни-
кът е предназначен за обучението за придобиване 
на ІІІ степен на професионална квалификация по 
професията „Библиотекар“ на библиотекари със 
средно образование.

В своята авторска част (с. 7 – 53) проф. д-р 
Елена Георгиева отново излага знания, свързани с 
библиотекознанието и историята на библиотеките. 
Успяла е много синтезирано, в подходящ обем, да 

4 Материално-техническа база.
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изложи основните знания в двете области, които в 
учебната програма на курса са включени в групата 
на задължителните дисциплини, даващи фундамен-
тални професионални знания.

Стремежът си към изчерпателност в сферата 
на библиотекознанието Е. Георгиева проявява и в 
дълга поредица от статии и доклади, изнесени на 
знакови научни конференции. В тях тя споделя кон-
цепциите си за съвременните предизвикателства и 
приоритети в работата на библиотеките и библио-
текарите; необходимостта от дигитализацията на 
фондовете от редки и ценни издания; съвременна-
та публична библиотека като център за учене през 
целия живот; управлението на библиотечния пер-
сонал; съвременни аспекти на библиотечното об-
служване и много други.

Русенските пристрастия в 
изследователското поле  
на проф. Елена Георгиева 

Елена насочва своите първи изследвания към 
родния си град, чийто девиз е „Град на свободния 
дух“. В Русе, както е известно, са родени десетки 
изключителни личности, които дават своите прино-
си не само за своя град, но и за процъфтяването на 
България. Тук са родени много български възрож-
денци, радетели за свободния дух революционери, 
както и многолики и колоритни съвременници, хора 
на знанието, науката и изкуството. Нека спомена 
само някои: Тонка Оберетенова, Тодор Хаджис-
танчев, Елиас Канети, Майкъл Арленд, Екатерина 
Каравелова, Михаил Арнаудов, Мими Балканска, 
Нешка Робева… Невъзможно е да се споменат 
всички, въпреки че всеки от тях с право носи част 
от величието на русенци, които се гор деят с мина-
лото на своя град, наричан „Малката Вие на“, зара-
ди атмосферата и очарованието на града, която му 
придава неговата невероятна архитектура, в която 
се застъпват необарок, модерн, неокласицизъм и 
сецесион.

Първите си „русенски“ статии Елена Георгие-
ва посвещава на 100-годишния юбилей на РБ „Лю-
бен Каравелов“, като проучва две теми: нейната 
научноизследователска дейност и дарителството в 
нейната стогодишна история, отпразнувана с юби-
лейна научна сесия през 1988 г.

Заинтересувана от развоя на културните про-
цеси в Русе, внимателно проучва създаването и за-
дачите на изградената от Митхат паша през 1845 г. 
печатница на Дунавската област, на която е съдено 
да играе водеща роля в книжовния живот на Русе 
през ХІХ век (9, 10). С годините Елена е привлечена 
от делата и проявите на интересни личности, роде-
ни в Русе – писатели, учители, книжари, издатели, 
преводачи, публицисти, редактори, дарители – все 
хора на духовността.

Двама писатели, родени в Русе, които скоро ще 
станат известни космополити, карат Елена да над-
никне по-навътре в житейското им битие: Майкъл 
Арленд, творец от арменски произход, номиниран 
за Нобелова награда през 1924 г. за романа му „Зе-
лената шапка“, и Елиас Канети, който през 1981 г. 
получава Нобеловата награда за своето цялостно 
литературно творчество.

Привлечена е и от проявите на ревностния 
книжар новатор Никола Даков, който прилага нови 
методи в полето на книготърговията, издава книга-
та „Книжарят и книгата“ (1941), в която дава по-
лезни практически съвети на колегите си за работа 
с книгата. В същото време е известен библиофил и 
щедър дарител. На РБ „Любен Каравелов“ дарява с 
години събираната си колекция от 257 старопечат-
ни книги.

В обсега на вниманието попада и интересна-
та личност на възрожденеца Тодор Хаджитанчев – 
учител, театрален деец, книжовник и активен об-
щественик, който развива и енергична политическа 
дейност като участник в Учредителното събрание и 
депутат във ІІ ОНС и в ІІІ ВНС.

Много са публикациите на Елена, почти два-
десет, посветени на русенската ѝ тръпка, в които 
изследва неговия пълноценен духовен живот и ли-
цата на Русе, които с посветеност работят за него-
вия просперитет. В тях Елена се проявява не само 
като историк на културните процеси в града, биб-
ликовед и книговед, но и като родолюбец и знаещ 
краевед. Направеният преглед на проявите на проф. 
д-р Елена Георгиева доказва яркото ѝ присъствие в 
нашата общност. 

Ключови думи: библиотековеди,  
библиотечен мениджмънт, библиотечно образование, 

Елена Георгиева, обществени библиотеки 
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Моето сбогуване с приятелката, 
която винаги мислеше първо за другите.

Авторски трудове 
Дисертация 

1984
1. Проблемы централизации сети читалищных 

библиотек Народной республики Болгарии / 
Елена Иванова Георгиева; Науч. ръководител 
А. Н. Ванеев; Рец. А. С. Мыльников, Н. А. Лас-
кеев. – Ленинград: [Ел. Георгиева], 1984. – 183 
л.: с табл., сх. + 1 автореферат (17с.)
Защитена в Ленинградския държавен институт 

по култура. – Утвърдена от ВАК с протокол № 6.

Книги 

2004
2. Личната библиотека на академик Михаил Ар-

наудов: Каталог. [Електронен ресурс] / Автор 
на встъп. студия и състав. Елена Георгиева. – 
Русе, Регионална библиотека „Любен Караве-
лов“, 2004. – 1 оптичен диск (CD-ROM). ISBN 
954-91216-1-5 

3. Мениджмънт на библиотеките / Елена Георгие-
ва. – Русе: Авангард принт ЕООД, 2004. – 203 с. 
ISBN 954-9548-76-7

2006
4. Големите библиотеки в света / Елена Георгие-

ва. – В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и 
Методий“, 2006. – 120 с. ISBN 978-954-524-
538-1

2014
5. Библиотекознание, библиотеки, библиотекари 

/ Елена Георгиева. – В. Търново: Унив. изд. „Св. 
св. Кирил и Методий“, 2014. – 216 с. ISBN 978-
954-524-939-6

6. Общо библиотекознание. Библиотечен ме-
ниджмънт: Учебник / Анета Дончева, Ваня 
Грашкина-Минчева, Елена Георгиева; [Обща 
ред. Ваня Грашкина-Минчева]. – София: Бълг. 
библ.-информ. асоц., 2014. – 288 с. ISBN 978-
954-9837-24-7

Студии, статии и рецензии1 

1988
7. Дарителството в стогодишната история на 

библиотека „Л. Каравелов“ – Русе. // [Сто] 100 
години библиотека „Любен Каравелов“ – Русе: 
Сборник материали от юбилейна научна се-
сия. – Русе, 1988, с. 36 – 48. 
Със съкращения също и в: Дарители, [IV], 

1988, № 6, с. 3 – 5. 
8. Научноизследователската дейност на библио-

тека „Л. Каравелов“ – Русе. // Методически 
сборник „100 години библиотека „Л. Караве-
лов“ – Русе. – Русе, 1988, с. 43 – 52. 
Също и в: Библиотекар, ХХХV, 1988, № 11, с. 

44 – 48. 

1992
9. Печатницата на Дунавска област в Русе през 

ХІХ век. // Библиотекознание, библиография, 
книгознание. Сборник. Т. 2. – София, 1992, с. 
175 – 167.

1996
10. Културните процеси в Русе, дейността на пе-

чатницата на Дунавската област и книжовния 
живот на българите през ХІХ век. // Архив за 
поселищни проучвания, V, 1996, № 3 – 4, с. 53 – 
71. 

1997
11. Личната библиотека на академик Михаил Ар-

наудов – притежание на РБ „Л. Каравелов“ – 
Русе – част от националното книжовно богат-
ство / Елена Георгиева, Жечка Калинова, Ирена 
Младенова. // Алманах за историята на Русе. Т. 
2. – Русе, 1997, с. 441 – 446. 
1998

12. Академик Михаил Арнаудов и Русе. // Архив 
за поселищни проучвания, VІІ, 1998, № 1 – 2, 
с. 138 – 146. 

13. За една малко известна книга на възрожденеца 
Петър Сапунов „Часослов“ от 1844 г. // Архив за 

1 Изказвам благодарността си на доц. д-р Живка Радева за 
проверката „de visu“ на част от публикациите и за проявеното 
съдействие.

Библиография на проф. д-р Елена Иванова 
Георгиева 

Цветанка Панчева / tsvetanka_pancheva@phls.uni-sofia.bg 
СУ „Св. Климент Охридски“ 
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поселищни проучвания, VІІ, 1998, № 3 – 4, с. 
119 – 125. 

1999
14. За първото българско юридическо списание 

„Древняя и новая България“ на Петър Оджаков. 
// Архив за поселищни проучвания, VІІІ, 1999, 
№ 1 – 2, с. 133 – 140. 
Със заглавие „Петър Оджаков, първото юри-

дическо списание „Древняя и новая България“ и 
Русе“ също и в: // Алманах за историята на Русе. Т. 
3 – 4. – Русе, 2002, с. 463 – 472.
15. Към творческото и духовното наследство на 

академик Михаил Арнаудов: За академик Ми-
хаил Арнаудов и писателя Димитър Добрев. // 
Архив за поселищни проучвания, VІІІ, 1999, № 
3 – 4, с. 146 – 150.

2000
16. Захарий Стоянов на чужди езици / Цветанка 

Панчева, Елена Георгиева. // Захарий Стоянов 
и нашето време: Доклади и научни съобщения 
по повод 150-годишнината на Летописеца / 
Състав. Тодор Ташев. – София, 2000, с. 171 – 
181.

17.  Личната библиотека на академик Михаил Ар-
наудов. // Библиотека, VII, 2000, № 5, с. 57 – 63. 

18. Личната библиотека на академик Михаил Ар-
наудов в творческия му път. // Арнаудов сбор-
ник: Доклади и съобщения. Т. 1. [Материали от 
юбил. науч. конф. по случай 120 г. от рождение-
то на академик Михаил Арнаудов, 9 – 10 окт. 
1998 г., Русе] / Състав. Н. Ненов. – Русе, 2000, 
с. 20 – 24.

2001
19. Автографите в личната библиотека на акаде-

мик Михаил Арнаудов. // Арнаудов сборник: 
Доклади и съобщения. Т. 2. [Материали от Вто-
ри международен научен форум Арнаудови че-
тения, 27 – 28 октомври 2000, Русе] / Състав. Р. 
Русев – Русе, 2001, с. 141 – 145. 

2002
20. Академик Иван Буреш като библиограф. // 

Българска библиография: 1852 – 2002: Юби-
леен сборник. – В. Търново, 2002, с. 314 – 322. 

21. Личната библиотека на акад. Михаил Арнау-
дов. // Везни, XII, 2002, № 8 – 9, с. 37 – 58. 

22. Творчеството на Ботев през погледа на акад. 
Михаил Арнаудов. // Алманах за историята на 
Русе. Т. 3 – 4. – Русе, 2002, с. 70 – 77. 

2003
23.  Академик М. Арнаудов и Ангел Каралийчев. 

// Арнаудов сборник: Доклади и съобщения. Т. 
3. [Материали от Трети международен научен 
форум Арнаудови четения, 25 – 27 октомври 
2002 г., Русе] / Състав. Н. Ненов, Р. Русев – 
Русе, 2003, с. 209 – 214. 

24. Библиотечното партньорство и новата библио-
течна политика / Елена Георгиева, Красимира 
Игнатова. // Библиотечното сътрудничество – 
настояще и бъдеще: Доклади от ХІІІ нацио-
нална научна конференция на СБИР. – София, 
2003, с. 64 – 66. 

25. Петко Славейков и първата българска готвар-
ска книга. // Петко Славейков: Нови изслед-
вания. Сборник по повод 175 години от рож-
дението му / Отг. ред. Иван Радев. – Велико 
Търново, 2003, с. 286 – 282. 

26. Райко Блъсков – първият от съзвездието 
Блъскови. // Издател, V, 2003, № 4, с. 36 – 39.

27. Съвременната българска библиотека – страте-
гии и перспективи. // Библиотеки, четене, ко-
муникации: Национална научна конференция, 
В. Търново, ноември 2002 г. – Велико Търново, 
2003, с. 31 – 40. 

28. Ценни страници за историята на българските 
библиотеки. // Издател, V, 2003, № 4, с. 48 – 50. 
Рец. за: Мария Младенова. История на библио-

теките в България от Средновековието до средата 
на 40-те години на ХХ век. – София: Унив. изд. „Св. 
Кл. Охридски“, 2003.

2004
29. Библиотечният мениджър. // Библиотеки, че-

тене, комуникации: Национална научна кон-
ференция, посветена на 60-год. на доц. Стефан 
Коларов, В. Търново, ноември 2003 г. – В. Тър-
ново, 2004, с. 132 – 141.

30. Българската публична библиотека и новата 
среда. // Живот сред книгите: Юбилеен сбор-
ник в чест на 85-годишнината на проф. д-р Еле-
на Савова. – София, 2004, с. 187 – 199. 

31. За книжовната и книгоразпространителска 
дейност на Матей Преображенски – Миткало-
то. // Алманах за историята на Русе. Т. 5. – Русе, 
2004, с. 130 – 140.

32. Из историята на дарителството в Регионална 
библиотека „Л. Каравелов“ – Русе. // По следи-
те на българската книга: Описи. Находки. Биб-
лиология: Юбилеен сборник от националния 
колоквиум, посветен на 100 години от рожде-
нието на д-р Маньо Стоянов. – Пловдив, 2004, 
с. 158 – 170. 
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33. Синовете от „съзвездието“ Блъскови. // Изда-

тел, VI, 2004, № 1, с. 19 – 22. 
34. Тодор Хаджистанчев – изявен културен деец в 

град Русе. // Известия на Регионалния истори-
чески музей – Велико Търново. Т. 20, 2004, с. 
276 – 282. 

35. Църковно-религиозна книжнина, издадена в 
печатницата на Дунавската област в град Русе 
(1864 – 1878). // Православие и краезнание: 
Сборник / Състав. Марин Ковачев. – В. Търно-
во, 2004, с. 337 – 344. 

2005
36. Академик Михаил Арнаудов и българската 

книга. // Библиотеки, четене, комуникации: 
Съдбата на българската книга: Трета национал-
на научна конференция, В. Търново, ноември 
2004 г. – В. Търново, 2005, с. 266 – 276.

37. Професор Марин Ковачев в българското биб-
лиотекознание и книгознание. // Сборник в чест 
на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-го-
дишнината му: Материали от научна конферен-
ция, 14 – 15 окт. 2004 г. – В. Търново, 2005, с. 
51 – 54. 

38. Управлението на университетската библиоте-
ка като библиотечно-информационен, образо-
вателен, културен и научен институт. // Изда-
тел, VII, 2005, № 2 – 3, с. 108 – 110. 
Рец. за: Иванка Янкова. Модерната библиоте-

ка: Мястото на Университетската библиотека в съ-
временното образование. – София: Унив. изд. „Св. 
Климент Охридски“, 2004. 

2006
39. Академик Михаил Арнаудов и Петър Оджа-

ков – русенци, наричани европейци. // Арнаудов 
сборник: Доклади. и съобщения. Т. 4 / Състав., 
ред. кол. Р. Русев и др. – Русе, 2006, с. 273 – 281. 

40. Личната библиотека на академик Михаил Ар-
наудов. // Академик Михаил Арнаудов – уче-
ният и творецът: Сборник с научни изследва-
ния. – София, 2006, с. 341 – 356. 

41. Общодостъпната библиотека – един от цен-
тровете на общността в региона. // България в 
Европа – 2007: Международна научно-практи-
ческа конференция. – София, 2006, с. 458 – 466. 

42. „Поражението. Хроника от краткото столетие“ 
на Константин Илиев – книга с духа и пробле-
матиката на времето. // Библиотеки, четене, 
комуникации: Съвременни аспекти на исто-
рическата тема в българската книга: Четвърта 
национална научна конференция, В. Търново, 
ноем ври 2005 г. – В. Търново, 2006, с. 171 – 178.

За Елиас Канети и учредената на негово име 
от община – Русе национална литературна награда, 
за Константин Илиев и книгата му „Поражението. 
Хроника от краткото столетие“, спечелила награда-
та „Елиас Канети“ за 2005 г., а също и за духовната 
близост между дамата автори. 
43. Църковно-богослужебната книжнина във 

фонд „Ценни и редки издания“ в Регионална 
библиотека „Любен Каравелов“– Русе. // Пра-
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ференция „Православие и краезнание“. – В. 
Търново, 2006, с. 279 – 289. 
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44. Мисията на библиотеките на ХХІ век и кул-
турата. // Държавата на духа: ІV национална 
науч на конференция с международно учас-
тие. – София, 2007, с. 443 – 454. 

45. Националната литературна награда „Елиас 
Канети“. // Алманах за историята на Русе. Т. 7. – 
Русе, 2007, с. 211 – 220. 

46. Професията на библиотекаря – творческа про-
фесия и съдба. // Библиотеки, четене, комуни-
кации: Пета национална научна конференция, 
В. Търново, ноември 2006 г. – В. Търново, 2007, 
с. 175 – 183. 

47. Стихията на Лъчезар Георгиев и духовното 
многообразие на твореца. // Издател, IX, 2007, 
№ 1 – 2, с.73 – 75. 
Рец. за: Лъчезар Георгиев. Стихия: Новели. – 

В. Търново: Фабер, 2006.
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48. Библиотеката и индивидуалното развитие на 

личността. // България в Европейския съюз: 
Първи резултати: Юбилейна научно-практиче-
ска конференция. – София, 2008, с. 321 – 326. 

49. Един духовен паметник от Руско-турската ос-
вободителна война 1877 – 1878 г. // Краезнание-
то – извор на родолюбие и историческа иден-
тичност: Материали от националната научна 
конференция, проведена по повод 170-годиш-
нината на организираната краеведска дейност 
в България, 23 – 24 ноември 2007 г. Добрич / 
Състав. и предг. Марин Ковачев. – В. Търново, 
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Със заглавие „Историята на една книга – ду-

ховен паметник от Руско-турската освободителна 
война 1877 – 1878 г.“ също и в: Алманах за исто-
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50. Елиас Канети – пример за европейска съвмес-

тимост. // Кирилицата в духовността на евро-
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национална научна конференция с междуна-
родно участие. – София, 2008, с. 727 – 737.
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сборник, посветен на 65-годишнината на Радка 
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Със заглавие „Личната библиотека на акаде-
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Велико Търново, 19 – 20 юни 2008. – София, 
2009, с. 74 – 78. 

2010
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фактор на влияние върху гражданските ценнос-
ти: Между традицията и модерността: Научна 
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налните медии като фактор на влияние върху 
гражданските ценности“. – В. Търново, 2010, с. 
211 – 221.

62. Личната библиотека на Михаил Арнаудов – 
историческо свидетелство за една епоха. // Ар-
наудов сборник: Доклади. и съобщения. Т. 6 / 
Състав. и ред. Руси Русев и др. – Русе, 2010, с. 
82 – 91.

63. Съвременната библиотека – културен фено-
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ноември 2009 г. – В. Търново, 2010, с. 176 – 186. 
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65. Управление на библиотечния персонал. // Биб-
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на Янакиева), XX, 2013, № 5, с. 146 – 154. 

71. Приоритети и предизвикателства за библиоте-
ките и библиотекарите през XXI век. // Библио-
теки, четене, комуникации: Единадесета на-
ционална научна конференция с международно 
участие, В. Търново, ноември 2012 г. – В. Тър-
ново, 2013, с. 84 – 97.

2014
72. Знаменити личности – библиотекари. // Биб-
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73. Личная библиотека академика Михаила Ар-
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ществени комуникации и информационни нау-
ки. Т. 4, [за 2012], 2014, с. 105 – 123.
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ноем ври 2014 г. – В. Търново, 2015, с. 31 – 39.

76. Историческата съдба на книги на руски език 
от фонд редки и ценни издания на Регионална 
библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. // Тру-
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● 01. 130 г. от рождението на Николай Райнов, 

български поет, литературен критик, изкуство-
вед, професор (1889 – 1954);

● 02. 180 г. от рождението на Нешо Бончев Бояд-
жиев, първият български литературен критик, 
педагог (1839 – 1878);

● 02. 185 г. от рождението на Тодор Стоянов Бур-
мов, български книжовник, общественик и по-
литик, държавен деец (1834 – 1906);

● 04. 210 г. от рождението на Луи Брайл, френски 
педагог, създател на азбуката за слепи (1809 – 
1852);

● 11. 75 г. от рождението на Татяна Янакиева, 
български библиотековед, дългогодишен ръ-
ководител на катедрата по библиотекознание, 
научна информация и културна политика към 
СУ „Св. Климент Охридски“, доцент (1944);

● 12. 115 г. от рождението на Георги Караславов, 
български писател (1904 – 1980);

● 12. 90 г. от рождението на Коста Странджев, 
български белетрист и драматург (1929 – 
1991);

● 18. 140 г. от рождението на Александър Ми-
хайлов Балабанов, български литературен кри-
тик и историк, преводач, публицист, професор 
(1879 – 1955);

● 18. 140 г. от рождението на Симеон Трайчев 
Радев, български публицист и литературен 
критик (1879 – 1967);

● 19. 210 г. от рождението на Едгар Алън По, 
американски поет и писател (1809 – 1849);

● 19. 180 г. от рождението на Пол Сезан, френ-
ски живописец, импресионист (1839 – 1906);

● 21. 15 г. от смъртта на Йордан Радичков, бъл-
гарски писател и драматург (1929 – 2004);

● 25. 145 г. от рождението на Съмърсет Моъм, 
английски писател и драматург (1874 – 1965);

● 25. 260 г. от рождението на Робърт Бърнс, шот-
ландски поет (1759 – 1796);

● 27. 185 г. от рождението на Дмитрий Ивано-
вич Менделеев, руски химик, съставител на 
периодичната система на химичните елементи 
(1834 – 1907);

● 31. 165 г. от рождението на Стефан Николов 
Стамболов, български политик и държавник, 
министър-председател (1854 – 1895);

ФЕВРУАРИ
150 г. от излизането на бр. 1 на сатирично-хумо-

ристичния вестник „Тъпан“, на който активно сътруд-
ничи Христо Ботев (1869 – 1870);

● 01. 185 г. от рождението на Кузман Шапкарев, 
български възрожденски книжовник, фолкло-
рист, член на Българското книжовно друже-
ство (1834 – 1909);

● 02. 250 г. от рождението на Иван Андреевич 
Крилов, руски писател, сатирик и баснописец 
(1769 – 1844);

● 09. 180 г. от рождението на Илия Рашков 
Блъсков, български възрожденски писател, 
публицист и педагог (1839 – 1913);

● 12. 210 г. от рождението на Чарлз Дарвин, анг-
лийски естествоизпитател, основоположник 
на съвременната биология и на учението за 
еволюционното развитие на видовете (1809 – 
1882);

● 14. 165 г. от рождението на Михаил Констан-
тинов Сарафов, български обществен, полити-
чески и държавен деец (1854 – 1924);

● 15. 180 г. от рождението на Райко Жинзифов, 
български писател, публицист и общественик 
(1839 – 1877);

● 15. 455 г. от рождението на Галилео Галилей, 
италиански астроном, физик и механик (1564 – 
1642) ;

● 22. 120 г. от рождението на Дечко Христов Узу-
нов, български художник (1899 – 1986);

● 23. 120 г. от рождението на Ерих Кестнер, гер-
мански писател, автор на популярни книги за 
деца (1899 – 1974);

● 26. 155 г. от рождението на Антонин Сова, 
чешки писател (1864 – 1928).

МАРТ
● 01. 140 г. от рождението на Александър Стам-

болийски, български политик и държавник, 
министър-председател (1879 – 1923);

● 01. 120 г. от рождението на Панчо Владиге-
ров, български композитор и диригент (1899 – 
1978);

● 01. 80 г. от рождението на Цветан Тодоров, 
френски семиотик, лингвист и литературовед 
от български произход (1939);

● 04. 135 г. от рождението на Александър Бе-
ляев, руски писател, фантаст (1884 – 1942);

● 06. 115 г. от рождението на Ценко Цветанов, 
български писател, литературен критик, биб-
лиотековед и преводач (1904 – 1960);

● 08. 155 г. от излизането на бр. 1 на в. „Будущ-
ност“ в Букурещ, редактиран от Георги С. Ра-
ковски, 1864 г.;

● 09. 180 г. от рождението на Модест Петрович 
Мусоргски, руски композитор (1839 – 1881);

Календар „Дати и събития 2019“ 
Ангелина Ставрева / omnbiv@gmail.com 

НБ „Иван Вазов“ – Пловдив 
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● 14. 215 г. от рождението на Йохан Щраус – 

баща, австрийски композитор, цигулар и дири-
гент (1804 – 1849);

● 14. 140 г. от рождението на Алберт Айнщайн, 
физик-теоретик, един от създателите на съвре-
менната физика (1879 – 1955);

● 18. 175 г. от рождението на Николай Андрее-
вич Римски-Корсаков, руски композитор 
(1844 – 1908);

● 18. 145 г. от рождението на Николай Александ-
рович Бердяев, руски философ и публицист 
(1874 – 1948);

● 20. 210 г. от рождението на Николай Васи-
лиевич Гогол, руски писател и комедиограф 
(1809 – 1852);

● 25. 85 г. от рождението на Христо Константи-
нов Фотев, български поет (1934 – 2002);

● 28. 90 г. от излъчването на първото българско 
радиопредаване от малка радиостанция в Со-
фия, 1929 г.;

● 28. 90 г. от рождението на Вера Мутафчиева, 
български писател и историк, член на Българ-
ска академия на науките (1929 – 2009);

● 30. 175 г. от рождението на Пол Верлен, френ-
ски поет (1844 – 1896);

● 30. 140 г. от рождението на Стефан Лазаров 
Костов, български драматург (1879 – 1939).

АПРИЛ
175 г. от излизането на бр. 1 на сп. „Любословие 

или периодическо повсеместно списание“ – първото 
българско списание, издавано и редактирано от Кон-
стантин Фотинов, Смирна (1844 – 1846);

● 03. 140 г. от обявяването на София за столица, 
1879 г.;

● 04. 100 г. от рождението на Веселин Симеонов 
Ханчев, български поет и публицист (1919 – 
1966);

● 04. 105 г. от рождението на Маргьорит Дю-
рас, френска писателка, драматург и режисьор 
(1914 – 1996);

● 06. 115 г. от рождението на Любомир Панайо-
тов Пипков, български композитор и музика-
лен педагог, професор (1904 – 1974);

● 10. 120 г. от рождението на Владимир Набоков, 
руски писател, поет (1899 – 1977);

● 11. 140 г. от създаването на българската поща – 
на този ден през 1879 г. руският императорски 
комисар в България княз Дондуков-Корсаков 
публикува „Временни правила по пощенската 
част в България“, с което слага начало на орга-
низираните пощенски съобщения в страната;

● 13. 1205 г. от смъртта на хан Крум, български 
владетел (неизв. – 814);

● 15. 165 г. от рождението на Антон Безеншек, 
словенски стенограф и публицист, създател на 
българската стенография (1854 – 1915);

● 16. 140 г. от приемането на Търновската кон-
ституция на Княжество България, 1879 г.;

● 16. 175 г. от рождението на Анатол Франс, 
френски литературен критик, романист и поет, 
носител на Нобелова награда за литература 
през 1921 г. (1844 – 1924);

● 21. 155 г. от рождението на Макс Вебер, нем-
ски социолог, икономист и историк на култура-
та (1864 – 1920);

● 22. 130 г. от рождението на Христина Василе-
ва Морфова, българска оперна певица (1889 – 
1936);

● 23. 455 г. от рождението на Уилям Шекспир, 
английски драматург и поет (1564 – 1616).

МАЙ
● 01. 140 г. от пускането в обръщение на първата 

българска пощенска марка, 1879 г.;
● 02. 160 г. от рождението на Джером К. Джером, 

английски писател и драматург (1859 – 1927);
● 07. 105 г. от рождението на Андрей Гуляшки, 

български писател (1914 – 1995);
● 09. 95 г. от рождението на Булат Шалвович 

Окуджава, руски поет и прозаик (1924 – 1997);
● 11. 115 г. от рождението на Салвадор Дали, ис-

пански живописец, график и скулптор (1904 – 
1989);

● 13. 175 г. от рождението на Цанко Христов 
Дюстабанов, български революционер, търго-
вец (1844 – 1876);

● 15. 100 г. от рождението на Александър Цвет-
ков Геров, български поет (1919 – 1997);

● 18. 105 г. от рождението на Борис Христов, 
български оперен изпълнител (1914 – 1993);

● 20. 220 г. от рождението на Оноре дьо Балзак, 
френски писател (1799 – 1850);

● 22. 160 г. от рождението на Артър Конан Дойл, 
английски писател, класик на криминалния 
жанр (1859 – 1930);

● 25. 150 г. от рождението на Георги Порфириев 
Стаматов, български писател (1869 – 1942);

● 27. 125 г. от рождението на Дашиъл Хамет, 
американски автор на детективски романи и 
разкази (1884 – 1961);

● 28. 170 г. от рождението на Никола Тихов Об-
ретенов, български обществен и политически 
деец, участник в националноосвободителното 
движение (1849 – 1939);

● 31. 200 г. от рождението на Уолт Уитман, аме-
рикански поет (1819 – 1892).

ЮНИ
● 01. 215 г. от рождението на Михаил Иванович 

Глинка, руски композитор (1804 –1857);
● 06. 220 г. от рождението на Александър Сергее-

вич Пушкин, руски поет (1799 – 1837);
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● 06. 420 г. от рождението на Диего Родригес 

да Силва-и-Веласкес, испански живописец 
(1599 – 1660);

● 11. 155 г. от рождението на Рихард Щраус, 
немски композитор и диригент (1864 – 1949);

● 12. 115 г. от рождението на Атанас Далчев, бъл-
гарски поет, преводач и есеист (1904 – 1978);

● 19. 100 г. от рождението на Богомил Райнов, 
български писател и професор по естетика 
(1919 – 2007);

● 22. 55 г. от рождението на Дан Браун, амери-
кански писател на трилъри (1964);

● 23. 130 г. от рождението на Ана Андреевна Ах-
матова, руска поетеса (1889 – 1966);

● 24. 165 г. от рождението на Лука Касъров, бъл-
гарски публицист и лексикограф, енциклопе-
дист, автор на първия български енциклопе-
дичен речник, поддиректор на Пловдивската 
народна библиотека от 1896 до 1915 г. (1854 – 
1916);

● 25. 110 г. от рождението на Димитър Димов, 
български писател и драматург (1909 – 1966).

ЮЛИ
● 01. 215 г. от рождението на Жорж Санд, френ-

ска белетристка и общественичка (1804 – 
1876);

● 04. 215 г. от рождението на Натаниъл Хоторн, 
американски писател (1804 – 1864);

● 05. 130 г. от рождението на Жан Кокто, френ-
ски поет, белетрист, драматург и художник 
(1889 – 1963);

● 06. 90 г. от рождението на Тончо Жечев, бъл-
гарски литературен критик и историк (1929 – 
2000);

● 11. 155 г. от рождението на Петър Констан-
тинов Дънов, български теолог и философ 
(1864 – 1944);

● 12. 135 г. от рождението на Амедео Модиляни, 
италиански живописец (1884 – 1958);

● 12. 115 г. от рождението на Пабло Неруда, чи-
лийски поет, общественик и дипломат (1904 – 
1973);

● 19. 185 г. от рождението на Едгар Дега, френ-
ски живописец, график и скулптор (1834 – 
1917);

● 21. 230 г. от рождението на Васил Евстатиев 
Априлов, български възрожденски просветен 
деец и книжовник (1789 – 1847);

● 21. 120 г. от рождението на Ърнест Милър Хе-
мингуей, американски белетрист и публицист 
(1899 – 1961);

● 24. 165 г. от рождението на Константин Йо-
сиф Иречек, чешки историк и славист, поче-
тен член на Българското книжовно дружество, 
професор (1854 – 1918);

● 24. 175 г. от рождението на Иля Ефимович Ре-
пин, руски художник (1844 – 1930);

● 28. 180 г. от рождението на Васил Димитров 
Стоянов, един от основателите на Българското 
книжовно дружество, основател на библиоте-
ката му, редактор на „Педагогическо списа-
ние“ (1839 – 1910);

● 28. 140 г. от излизането на бр. 1 на „Държавен 
вестник“, София, 1879 г.;

● 28. 75 г. от рождението на Донка Правдомиро-
ва, български библиограф, доцент (1944);

● 28. 195 г. от рождението на Александър Дюма – 
син, френски писател (1824 – 1895);

● 31. 105 г. от рождението на Луи дьо Фюнес, 
френски актьор, киносценарист и кинорежи-
сьор (1914 – 1983).

АВГУСТ 
● 01. 200 г. от рождението на Херман Мелвил, 

американски писател (1819 – 1891);
● 04. 160 г. от рождението на Кнут Хамсун, нор-

вежки писател (1859 – 1952);
● 08. 85 г. от рождението на Марин Ковачев, 

български краевед, професор, създател на Ка-
тедрата по библиотекознание, библиография 
и научна информация към Великотърнов-
ския университет „Св. св. Кирил и Методий“ 
(1934 – 2016);

● 11. 165 г. от рождението на Михалаки Геор-
гиев, български писател (1854 – 1916);

● 28. 270 г. от рождението на Йохан Волфганг 
фон Гьоте, немски поет, мислител и естестве-
ник (1749 – 1832);

● 30. 100 г. от рождението на Александър Вутим-
ски, български поет (1919 – 1943).

СЕПТЕМВРИ
● 03. 160 г. от рождението на Жан Жорес, френ-

ски политик и общественик (1859 – 1914);
● 14. 170 г. от рождението на Иван Петрович 

Пав лов, руски физиолог (1849 – 1936);
● 15. 100 г. от рождението на Николай Хайтов, 

български писател (1919 – 2002);
● 15. 230 г. от рождението на Джеймс Фенимор 

Купър, американски писател (1789 – 1851);
● 16. 115 г. от рождението на Николай Остров-

ски, руски писател (1904 – 1936);
● 19. 130 г. от рождението на Чавдар Петров Му-

тафов, български белетрист, художествен кри-
тик и есеист (1889 – 1954);

● 20. 160 г. от рождението на Никола Енев На-
чов, български писател, историограф, библио-
граф и етнограф, автор на първата българска 
отраслова библиография (1859 – 1940);

● 21. 115 г. от рождението на Стоян Венев, бъл-
гарски живописец и карикатурист (1904 – 
1989);
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● 26. 140 г. от рождението на Петко Йорданов 

Тодоров, български белетрист и драматург 
(1879 – 1916);

● 30. 150 г. от подписването на учредителния 
протокол за основаването на Българското кни-
жовно дружество в Браила, 1869 г., провъзгла-
сено през 1911 г. за Българска академия на нау-
ките;

● 30. 95 г. от рождението на Труман Капоти, аме-
рикански прозаик, класик (1924 – 1984). 

ОКТОМВРИ
185 г. от рождението на Любен Стойчев Караве-

лов, български писател, публицист, революционер-де-
мократ (1834 – 1879);

● 02. 115 г. от рождението на Греъм Грийн, 
англий ски писател (1904 – 1991);

● 03. 200 г. от рождението на Евлоги Георгиев 
(Недев), български общественик, търговец и 
банкер (1819 – 1897);

● 05. 155 г. от рождението на Жан Луи Люмиер, 
френски изобретател и кинорежисьор, родона-
чалник на киното (1864 – 1948);

● 06. 1005 г. от смъртта на Самуил, български 
цар (неизв. – 1014);

● 08. 155 г. от рождението на Бранислав Нушич, 
сръбски писател – хуморист и комедиограф 
(1864 – 1938);

● 09. 145 г. от рождението на Николай Констан-
тинович Рьорих, руски художник, писател и 
философ (1874 – 1947);

● 15. 175 г. от рождението на Фридрих Ницше, 
немски философ (1844 – 1900);

● 15. 205 г. от рождението на Михаил Юриевич 
Лермонтов, руски поет и писател (1814 – 1841);

● 16. 165 г. от рождението на Оскар Уайлд, ир-
ландски писател и драматург (1854 – 1900);

● 24. 90 г. от рождението на Йордан Радичков, 
български писател и драматург (1929 – 2004);

● 27. 160 г. от рождението на Александър Теодо-
ров-Балан, български езиковед, библиограф и 
литературен историк (1859 – 1959);

● 29. 105 г. от рождението на Максим, Патриарх 
Български и митрополит Софийски (1914 – 
2012); 

● 30. 135 г. от рождението на Павел Орешков, 
български книговед, библиограф и библиоте-
кар (1884 – 1953).

НОЕМВРИ
● 03. 75 г. от рождението на Надежда Захариева, 

българска поетеса и писателка (1944);
● 07. 150 г. от излизането на бр. 1 на в. „Свобо-

да“, орган на революционната българска емиг-
рация, редактиран от Любен Каравелов, Буку-
рещ, 1869 г.;

● 09. 105 г. от рождението на Павел Вежинов, 
български писател (1914 – 1983);

● 10. 260 г. от рождението на Йохан Фридрих 
Шилер, немски поет, драматург и естет (1759 – 
1805);

● 15. 75 г. от рождението на Ставри Калинов, 
български скулптор и художник (1944);

● 19. 130 г. от рождението на Димитър Иванов 
Шишманов, български белетрист, журналист, 
публицист, държавен деец (1889 – 1945);

● 20. 115 г. от рождението на Орлин Василев, 
български писател и драматург (1904 – 1977);

● 21. 325 г. от рождението на Франсоа-Мари 
Аруе – Волтер, френски писател, философ и 
историк (1694 – 1778);

● 24. 160 г. от рождението на Радко Димитриев 
(Руско Д. Русков), български военен деец и 
дип ломат (1859 – 1918);

● 24. 155 г. от рождението на Анри де Тулуз-
Лотрек, френски живописец (1864 – 1901);

● 30. 145 г. от рождението на сър Уинстън Ле-
нард Спенсър Чърчил, английски държавник 
(1874 – 1965).

ДЕКЕМВРИ
● 03. 130 г. от рождението на Стоян Павлов За-

горчинов, български писател (1889 – 1925);
● 06. 175 г. от рождението на Петко Киряков Ка-

лоянов (Капитан Петко Войвода), български 
революционер (1844 – 1900);

● 06. 95 г. от рождението на Павел Матев, бъл-
гарски поет (1924 – 2006);

● 07. 110 г. от рождението на Никола Йонков 
Вап царов, български поет (1909 – 1942);

● 08. 145 г. от излизането на бр. 1 на в. „Знаме“, 
редактирано от Христо Ботев, Букурещ (1874 – 
1875);

● 14. 130 г. от рождението на Христо Ясенов, 
български поет (1889 – 1925);

● 16. 125 г. от рождението на Николай Хрелков, 
български поет (1894 – 1950);

● 24. 220 г. от рождението на Иван Селимински, 
български възрожденец, общественик и лекар. 
Селимински е главният организатор на доб-
роволческите български отряди по време на 
Кримската война (1799 – 1867);

● 29. 140 г. от създаването на Народна библиоте-
ка „Иван Вазов“ – Пловдив, 1879 г.;

● 29. 210 г. от рождението на Уилям Юърт Глад-
стон, английски държавник и политически 
деец (1809 – 1898);

● 31. 125 г. от рождението на Анна Каменова, 
българска белетристка (1894 – 1982);

● 31. 150 г. от рождението на Анри Матис, френ-
ски живописец, график и скулптор (1869 – 
1954).
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През 2019 г. се навършват
● 2570 г. от рождението на Конфуций, древноки-

тайски философ (551 – 479 пр. Хр.);
● 2360 г. от рождението на Епикур, древногръц-

ки философ (341 – 270 пр. Хр.);
● 835 г. от рождението на Муслихидин Саади, 

персийски поет (1184 – 1291);
● 550 г. от рождението на Васко да Гама, порту-

галски мореплавател (1469 – 1524) ;
● 360 г. от рождението на Хенри Пърсел, англий-

ски композитор (1659 – 1695);
● 335 г. от откриването на диференциалното 

смятане от немския философ Лайбниц, 1634 г.;
● 150 г. от рождението на Ноел Бъкстон, англий-

ски политически и обществен деец, приятел на 
България (1869 – 1948);

● 1375 г. от рождението на кан Аспарух (Испе-
рих), първи кан на славянобългарската държа-
ва (644 – 701);

● 1155 г. от рождението на Симеон І, български 
княз и цар, чието царуване е период на култу-
рен разцвет, наречен по-късно Златен век на 
българската култура (864 – 927);

● 615 г. от смъртта на св. патриарх Евтимий Тър-
новски, старобългарски писател и религиозен 
деец (1330 – 1404);

● 280 г. от рождението на св. Софроний Вра-
чански, български възрожденски книжовник и 
учител, епископ (1739 – 1813);

● 205 г. от рождението на Захарий Княжески, 
български учител и просветен деец, фолкло-
рист (1814 – 1877);

● 185 г. от рождението на Драган Василев Ман-
чов, български книгоиздател, печатар и автор 
на учебници (1834 – 1908);

● 195 г. от излизането на „Буквар с различни 
поуче ния“ (Рибен буквар) на д-р Петър Бе-
рон – първата българска учебна книга, Бра-
шов, 1824 г.;

● 150 г. от излизането на бр. 1 на сп. „Летоструй“, 
редактирано от Христо Г. Данов и Янко Кова-
чев, Пловдив, (1869 – 1876);

● 125 г. от издаването на „До Чикаго и назад“, 
първият пътепис на Алеко Константинов, 
1894 г.;

● 125 г. от издаването на романа „Под игото“ на 
Иван Вазов, който през 1894 г. излиза като са-
мостоятелна книга.;

● 65 г. от излизането на бр. 1 на сп. „Библиоте-
ка“, 1954 г. 

2019 година е
● Международна година на периодичната таб-

лица на химичните елементи, обявена с Ре-

золюция 72/228 на Общото събрание на ООН 
от 20 декември 2017 г. Международната годи-
на на периодичната таблица на химичните еле-
менти цели да се повиши осведомеността за 
фундаменталните науки в световен мащаб и да 
се разшири образованието в областта на тези 
науки, като се обръща специално внимание на 
страните от развиващия се свят, за подобрява-
не на качеството на ежедневието, включително 
за бъдещ напредък в научноизследователската 
и развойната дейност.

● Международна година на коренните езици, 
обявена с Резолюция 71/178 на Общото съб-
рание на ООН от 19 декември 2016 г. Меж-
дународната година на коренните езици цели 
да привлече вниманието към критичния проб-
лем, свързан със загубата на тези езици и за 
неотложната необходимост от запазване, съ-
живяване и насърчаване на тези езици и пред-
приемане на допълнителни спешни стъпки на 
национално и международно равнище.

● Международна година на умереността, обя-
вена с Резолюция 72/129 на Общото събрание 
на ООН от 8 декември 2017 г. Международна-
та година на умереността цели да се разширят 
гласовете на умереност чрез насърчаване на 
диалога, толерантността, разбирателството и 
сътрудничеството.

Световни десетилетия под егидата на ООН и 
ЕС

● 2010 – 2020 – Международно десетилетие на 
пустините и борбата против опустиняването.

● 2011 – 2020 – Международно десетилетие на 
инициативи за пътна безопасност.

● 2011 – 2020 – Международно десетилетие на 
биоразнообразието.

● 2011 – 2020 – Трето международно десетиле-
тие за премахване на колониализма.

● 2014 – 2024 – Международно десетилетие на 
устойчива енергия за всички.

● 2015 – 2024 – Международно десетилетие на 
хората от африкански произход.

● 2016 – 2025 – Международно десетилетие на 
действие по отношение на храненето.

● 2016 – 2025 – Трето десетилетие за индустриал-
но развитие на Африка.

● 2018 – 2028 – Международно десетилетие на 
действие по отношение на „Вода за устойчиво 
развитие“.

● 2019 – 2028 – Десетилетие на Обединените на-
ции на семейното фермерство.


