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Ю б и л е й

ЗА АНТОАНЕТА ТОТОМАНОВА 
И ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА 

БИБЛИОГРАФИЯ В НОВАТА 
ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА

НО ПОВОД НА НЕЙНАТА 60-ГОДИШНИНА 

ТАТЯНА ЯНАКИЕВА

Някак изненадващо за мене, а вероятно и за околните, Антоанета Тотоманова 
навърши 60 години. И когато ме поканиха да напиша традиционната юбилейна ста
тия, аз, както предполагам и всеки, който има подобна задача, си зададох въпроса
-  откога датира познанството ни?

Било е вероятно през 70-те години. Спомням си моето първо впечатление от 
Ани -  на втория етаж на Университетската библиотека, по коридора срещу мене 
върви една истинска Кармен -  черни къдрави коси, смугло фино лице, стройна 
фигура, облекло в червено и черно -  ярка и запомняща се външност. Разбрах, че 
е новопостъпила библиотекарка в УБ. завършила Държавния библиотекарски 
институт и философия в Университета. Впечатлена съм -  трудна специалност, 
но за да бъдеш в помощ на едни ог водещите специалисти в тази област, е нужно 
философското образование.

По-нататък пътищата ни с А. Тотоманова се раздалечиха -  аз станах препо
давател по библиография в Катедрата по библиотекознание и научна информация 
в Софийския университет, а Ани -  научен сътрудник в Националната библиотека 
(1980). Между двете институции съществуваше известно напрежение, наследено 
от миналото, но в колегиалните общности под „ръководното равнище" имаше ува
жение и желание за сътрудничество. И макар да се виждахме по конференции, да се 
срещахме по чествания и юбилеи, истински трайните ни професионални, лични, а 
по-късно и приятелски контакти започнаха през 1992 г., когато сг.н.с. д-р Алексан
дра Дипчикова бе избрана за директор на Националната библиотека, а Ани влезе 
в нейния екип като ръководител на направлението „Национална библиография"
-  наследникът на Българския библиографски институт.

Днес си давам сметка, че преди две десетилетия за Антоанета Тотоманова този 
избор не е бил само радостно събитие, свързано с кариерното й израстване, а преди 
всичко-голяма отговорност. Вероятно от този ден нататък тя неведнажеи е мислила 
колко е „тежка царската корона". Големи бяха предизвикателствата, пред които тя бе 
изправена. Ще посоча най-напред отговорността пред предшествениците. На този 
пост Антоанета Тотоманова наследи блестящи интелектуалци с име и авторитет 
не само в тясната професионална област на библиографската информация, но и в 
обществото. Проф. Тодор Боров, който бе създал Библиографския институт и го 
бе ръководил в продължение на две десетилетия ( 1942-1963), бе направил от него
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Ю б и л е й

една образцова информационна институция с международно признание, извела 
българската библиография ма европейско равнище. А стратегическата програма 
на Института за библиографско отражение на писменото културно наследство на 
България и до днес не е загубила своята актуалност. През 70-те години, когато Цен
търът за национална библиография се ръководеше от ст.н.с. д-р Кремена Зотова, бе 
направена още една важна крачка в неговото развитие. Разработен бе оптималният 
модел на националната библиография, насочен към пълноценното й интегриране в 
световната система за универсален библиографски контрол. Приет бе нов модерен 
закон (1976) за задължително депозиране на документите, представящи нацио
налната памет, пристъпи се към хармонизация на стандартите за библиографско 
описание с разработените от ИФЛА през 70-те и 80-те години международни 
стандарти, за да се ускори глобалният информационен обмен и да се гарантира 
достъп на българския и чуждестранен потребител до информационните ресурси. 
Постави се въпросът за информатизация на библиографския процес в страната ни. 
Естествено очакванията към Антоанета Тотомамова бяха големи. Тя трябваше не 
само да се стреми като ръководител да бъде на висотата на бележитите си предход
ници, но и да реши редица отлагани във времето въпроси, свързани с изграждането 
на информационното общество в страната ни. Предстоеше компютризацията на 
Националната библиотека и, разбира се, на националната библиография, на чиито 
записи разчитаха библиотеките от цялата страна, за да поддържат каталозите си.

В какви обществени условия трябваше да се пристъпи към решаването на 
тези жизненоважни въпроси? По-старото поколение библиотекари помнят обста
новката през онези бурни дни след 1989 г. Митинги, стачки, протести, създаване на 
политически партии, на профсъюзи, възвания. постери, които се лепяха по стените, 
всеки ден -- нови вестници. Цялата страна се тресеше в устрема си към демокра
тични преобразования в политическата система. Библиотекарите от Националната 
библиотека, а и не само те, бяха увлечени в този кипеж, за спокойна и съзидателна 
работа не можеше и да се мисли. Проблемите се трупаха едни върху други.

Интегрирането към т.нар. „свободен свят“ изискваше отказ от старите класи
фикационни практики в българското библиотечно дело. организирано по съветски 
образец. Трябваше да се намерят добри решения за използване на оригиналните 
класификационни системи, а не техните адаптирани през социалистическата епоха 
варианти. Преходът от държавна към частна собственост в издателския бранш на
руши сериозно взаимоотношенията на Националната библиотека с преживяващата 
решителни структурни промени издателска общност. Законодателството за задъл
жителен депозит от социалистическо време бе вече пречка за частната инициатива 
и се нуждаеше от корекции. Ред нововъведения в сферата на издателско-търговската 
информация -  като цифровия код за стандартна номерация на изданията, трябваше 
да се въведат и у нас. Нужно беше в годините на безпаричие и на тежка финансова 
криза да се намерят средства за набавяне на скъпа електронна техника. И още, и още...

И когато днес се вглеждам в списъка с публикации на А. Тотоманова. аз 
разбирам защо се е насочвала към дадени теми, какви решения е търсела за 
възникналите проблеми и как се е опитвала да ги решава не еднолично, а в духа 
на наследените традиции -  в екип от съмишленици.

Обобщено казано, обект на публикационна активност на юбилярката е българ
ската книга, разгледана в контекста на взаимоотношенията между автор, издател, 
разпространител и потребител. Концептуалната рамка, изборът на съответна изсле
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дователска методика, както и най-значимите нейни приноси са свързани с ролята 
на библиографията като метаинформационна система, способстваща за успешното 
осъществяване на тези взаимоотношения в ситуация на революционни промени в 
областта на информационните и комуникационните технологии. Тя съответства на 
професионалната й позиция в библиотечната система -  ръководител на Центъра за 
национална библиография (1992-), директор на IБ8N центъра (1992-), председател 
на научната секция по библиографознание ( 1995-).

И за да спазя хронологическата последователност, в която А. Тотоманова 
разгръща своята дейност като изследовател, ще спра вниманието най-напред вър
ху работата й в областта на информационно-търсещите езици. Тя е привлечена 
от историческото развитие на класификационната схема на текущата национална 
библиография (ТНБ) и от усъвършенстване на класирането чрез УДК -  основа за 
изграждане на систематичните каталози на публичните библиотеки. През 1985 г. А. 
Тотоманова взема участие в новото издание на таблиците на десетичната класифи
кация1. предназначени зат.нар. общообразователни библиотеки в България. В това 
издание е демонстриран стремеж към хармонизация с измененията и допълненията 
към УДК, внасяни систематично от Международната федерация по документация 
(МФД), за да се отрази динамиката в развитието на науката, технологиите и общест
вените процеси. Разбира се и в него са направени отклонения, главно в сферата на 
обществените науки, по идеологически причини -  прибавят се нови структурни 
деления, коиго липсват в УДК, за да се откроят различията между буржоазната и 
марксическата идеология. На Ани се пада отговорността за раздела „Философия“.

Работата на А. Тотоманова в областта на библиотечните класификации 
придобива нови измерения след промените през 1989 г. Именно тогава се поставя 
остро въпросът -  да се продължи ли използването на различни класификационни 
системи в българските библиотеки1 2 *. Надделява мнението за необходимостта ог 
единна за страната класификационна система и се взема решение това да бъде широко 
разпространената в света УДК. През 1991 г. А. Тотоманова излиза е предложение 
за промяна в класификационната ориентация на ГНБ1 и доказва предимствата от 
въвеждането на УДК като основен език за систематизация на записите. През 1992 г. 
на научната конференция „140 години българска библиография" в съвместен доклад 
на А. Тотоманова и А. Дипчикова4 се предлага програма за стандартизирането на 
класификацията на национално ниво. За съжаление по финансови причини България 
не можа да подготви стандартно издание, признато отФИД, и не можа да стане член 
на международния консорциу м. Но публикациите, фиксирани в библиографията на А.

1 Таблици на десетичната класификация / Състав. Анастасия Лютова и др. ; Ред. 
Лора Рибарска, Екатерина Ласкова. София : Нар. библ. Кирил и Методий, 1985. -  363 с.; 
Класификационната схема на текущата национална библиография. Исторически преглед. // 
90 години законодателство за задължителния депозит и текущата национална библиография 
на България. Сборник. София : Нар. библ. Кирил и Методий, 1988, с. 158-169.

’ Проблеми на приложението на УДК в България / Съавт. А. Дипчикова. // Библио
текар, 1991. № 4, с. 7-9.

1 Текущата национална библиография пред нова класификационна ориентация. // 
Библиотека чп., библиогр. и книгозн., 1991. № 1, с. 46-51.

4 За стандартизацията на УДК в България / Съавт. А. Дипчикова. // Българска книга, 
I. 1992, № 8, с. 60-64.
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Ю б и л е й

Тотоманова. свидетелстват за упорита и настойчива борба за промени и допълнения 
към таблиците, за да се гарантира, макар и частично, въвеждането им в пракгиката на 
националната библиография и на централната кагалогизация и да се даде възможност 
на библиотеките да работят със стандартни класификационни индекси. Изработен 
и приет бе български държавен стандарт за основните деления на УДК (БДС 
I 7388-66 УДК. Подбрани деления). А в сп. ..Библиотека" през годините 1993-1694 
А. Тотоманова публикува в съавторство или самостоятелно шестнадесет допълнения, 
изменения и методически консултации към ..Таблици на десетичната класификация : 
1985-1991", които, допълнени с материалите от рубриката ..Експертна консултация", 
по-късно бяха издадени като самостоятелни пособия’ и днес са основно помагало на 
библиотекарите в страната и на студентите по библиотечно-информационни науки, 
които изучават принципите на класирането.

Дали А. Тотоманова е удовлетворена от практическите решения, взети в На
ционалната библиотека, за развитието на УДК като основен търсещ език на наци
оналната библиография? Определено мога да твърдя, че това не е така. Заедно с А. 
Дипчикова, с която тя работи в творчески тандем по въпросите на класификациите. 
А. Тотоманова е убедена'’, че без национална стратегия и без ясно осъзната политика 
в този сектор не могат да се очакват г олеми постижения. 11реди всичко трябва да 
стане ясно дали българските библиотеки имат готовност да преструктурират своите 
каталози и фондове. И тъй като въпросът за национално стандартно издание на УДК 
е и финансов, той не може да бъде решен без библиотечната общност в страната да 
се обедини за осигуряване на средства (купуване на лиценз за ползване на мастер- 
файла на класификацията). Колко е важен изборът на съответстваща национална 
стратегия стана ясно, когато Националната библиотека започна присъединяване 
към системата СОВ1ЯЯ (Со-орегабуе ОпПпе В1ЬПощар1мс Яух1ет апб Яетсех) и 
СОВ1ЯЯ.пе1. При конвертиране на данните от националната ни библиография тряб
ваше да се подготвят таблици за прехвърлянето им в новия формат, включително и 
по отношение на УДК5 * 7. Достатъчно е да се видят тези сложни плетеници с огромен 
брой съотнасяния към таблиците с кодовете в системата СОВ1ЯЯ, за да стане ясно. 
че в глобалното общество комуникацията изисквала говорим в информационната 
сфера на общ език. разбираем за всички негови членове.

Друга важна насока в изследователската дейност на А. Тотоманова е анализът 
на книгоиздателската продукция в България. Към тази тема тя подхожда от позици
ята на библиограф, който осъзнава, че в т.нар. ..книжна верига" взаимодействието е

5 Таблици на десетичната класификация : Допълнение / Състав. А. Дипчикова. Й. 
Шопова. София : Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, 1992. 72 с.; Таблици на десе
тичната класификация : Доп., попр. и метод, решения 1993-2004 / Състав. Л. Ахчийска, Б. 
Табакова ; Ред., [предг.] Ал. Дипчикова, Ан. Тотоманова.-София : Нар. библ. Св. св. Кирил 
и Методий. 2005. -  140 с.

" Във връзка с въпросите, зададени от колегата Антоанета Димитрова [за приложени
ето на УДК в българската библиотечна и библиографска практика] / Съавт. А. Дипчикова. 
(Публикации). // Библиотеките в България. 4 ян. 2008,5 март 2010. < /игр./Лгте.Ъ)Ь11о!ек1к>р. 
рг1тсии>[1.Ь /̂1ит1Бта^еа/к1а!<'фкиеЦи.И1т>

7 Конвертиращи таблици за прехвърляне на цифрово-буквените индекси от издани
ята на УДК, издадени преди 1992 г. в действащия вариант на класификацията / Съавт. Е. 
Ангелова-Пенкова. -  2404 съотнасяния; Конвертираща таблица на индексите за сортиране 
в изданията на ТНБ / Съавт. Е. Ангелова-Пенкова. 704 съотнасяния.
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„сопсШю 8!пе с]иа поп". В няколко последователни статии8 *, писани в сътрудничество 
с Т. Дерменджиева, е направен библиометричен анализ на издателската продукция 
в България след Втората световна война. Те се основават на данните от ТНБ на 
България в следните аспекти: брой заглавия по години, тиражи, цена, съотношение 
между оригинална българска и преводна литература, езици, от които се превежда, 
тематично и жанрово разпределение на издателската продукция, географска карта 
на книгоиздаването, динамика в развитие на периодичните издания — вестници и 
списания, по заглавия, тиражи и брой екземпляри на лице от населението. Това, 
което отличава тези проучвания, е изследователската оптика. Тя дава възможност 
да се очертае динамиката в книгоиздателското дело, да се сравни издателската 
активност на България с тази в други европейски страни, да се потърси мястото 
на страната ни в европейски контекст, да се откроят тенденции от миналото, които 
се възпроизвеждат в новата обществена среда, и да се потърсят причините за този 
феномен в съвременната ни социална история.

Настойчиво и упорито А. Тотоманова търси контакти с издателската общност, 
настоява за съвместни инициативи, разяснява ролята на Националната библиограф- 
ска агенция за книжния сектор. Гя е един от убедените поддръжници за въвежда
нето на кагалогизацията в изданието, т.нар. система С1РЧ, защитава проекти в тази 
област. Изяснява ролята на Националната библиографска агенция за определяне на 
книжовната държавна политика10, настоява за култура на книгоиздаването, изтъква 
неговите отговорности за пълнотата на данните в ТНБ.

Обобщение на дългогодишните й занимания в тази посока е нейният груд 
„Книгата и нейното „лице" (2008). Първата част на тази книга -  „Идентифика
ционни данни в изданията“, представя гледната точка на библиографа относно 
полиграфическото оформление на книгата и може да бъде наречена ръководство 
за издатели. Гук А. Тотоманова се изявява като специалист, участвал в подготов
ката па два важни стандарта БДС 180 1086:2002 Информация и документация. 
Заглавни листове на книги и БДС 180 8:2009 Документация. Оформление на 
периодични издания. Тези стандарти са израз на международната тенденция към 
изграждане на глобално общество чрез уеднаквяване на правилата и регулациите в

8 Книжовната продукция в България 1985 1993 г. / Съавт. Т. Дерменджиева // Култу
ри, комуникация, книжовност. Семинар Библиология, 1114 окт. 1994. -  София : Център 
за телематични услуги, 1994, с. 32-40; Книжовната продукция в България за периода 
1985 1995 г. : Библиометричен анализ / Съавт. Т. Дерменджиева. // Библиотекознание, 
библиография, книгознание, 1998, № 7, с. 62-78 ; Издателската продукция в България 
след Втората световна война / Съавт. Т. Дерменджиева. // Българска книга : Енциклопе
дия. София Москва, 2004, с. 184; Книжовната продукция в България (2004-2008 г.) // 
I\олиграфия. 2009, № 6, 27 32.

" Каталогизация в публикацията. СIР / Съавт. В. Людсканова. // Библиотека, 1996, 
№ 2 3, с. 43 49; Каталогът Български книги’97 -  цели и перспективи. // Полиграфия, 1998, 
№ I, с. 6- 8; Каталозите Воокз ш рпп! в България. // Бюлетин на СБИР, 1997,№ 2, с. 14-15; 
Системата С1Р и необходимостта от въвеждането й в България. // Бизнес среда на книгата 
: Сб. с докл. от иауч. семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноем. 2004 г. -  София, 
2007, с. 177 183.

1,1 Ролята на Националната библиографска агенция при определяне на държавната 
политика за книгата. И Пътят на книгата : Сб. от текстове за застъпническата кампания.

София. 2001. с. 31-38.
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информационното пространство. Те отразяват новите насоки в стандартизационна
та практика в България след приемането на новия закон от 1999 г. Стандартите от 
типа ..БДС 1БО" са кореспондиращи стандарти и представляват превод и адаптация 
на международните стандарти към българската национална традиция. В книгата 
са включени многобройни примери, представящи добрата издателска практика за 
разположение на изходните данни. Каго се взема под внимание фактът, че оформле
нието на различните видове издания е творчески процес, който илюстрира замисъла 
на автора, редактора, художника и т.н., А. Тотоманова предвижда и възможности за 
алтернативни решения. Но във всички случаи се отчита необходимостта от наличи
ето на достатъчно данни, необходими за библиографе кого описание на монографии, 
многотомни издания, учебници, атласи, дисертации, материали от конференции, 
продължаващи издания и др. Позицията на авторката е, че българските издатели 
не трябва да пренебрегват библиографските изисквания, защото те произтичат от 
принципите за хармонизация на стандартите на международно ниво. Неспазването 
им влиза в противоречие с международната система от библиографски стандарти 
1БВО, с които днес си служи цял свят, и в които заглавната страница на изданието 
се определя като основен източник на данни за неговото безпогрешно и точно биб- 
лиографско идентифициране и последващо цитиране от всички негови ползватели.

Втората част от труда на А. Тотоманова е озаглавена „Информатизацията на 
книжния сектор в страната и Националната библиографска агенция'1. Тя отразява 
теоретичните възгледи на юбилярката за необходимостта от нови взаимоотно
шения между Националната библиографска агенция и книжния сектор в Бълга
рия. Нейната теза за „абсолютна необходимост от уеднаквяване на прилаганите 
правила, стандарти, формати, класификационни схеми и др. при обработката на 
документите“ между двата сектора изразява модерното гледище -  сближаване на 
информационните системи в издателско-търговския сектор и на националната биб
лиографска информационна система. Защитена е важна позиция -  за обединяване 
на професионалните общности при подготовката на закони, стандарти, правила и 
норми, определени са зоните на отговорност на всички звена от „книжната верига“.

За първи път в този свой труд А. Тотоманова поставя въпроса за кооперира
но регистриране на бързо растящия поток от електронни издания чрез съвместно 
разработване на технологии за тяхната идентификация и осигуряване на програмна 
възможност за обмен на данни в електронна среда. Гя убеждава издателите в необ
ходимостта да използват УДК като основна класификационна система, да въвеждат 
динамично развиващите се издателски цифрови идентификационни системи, по
точно -  международната стандартна номерация на различните видове документи, 
да пристъпят към предварителна каталогизация в публикацията и др. Тези пред
ложения говорят за нейната готовност да се операционализират в българска среда 
такива важни проекти като „Каталогизация в публикацията“ (С1Р), „Воок$ 111 РппГ, 
„Ми§1с 1п РппГ1, идентификацията чрез 18В19, 18819, 1БМ19. В края на книгата са 
включени като приложения: Закон за авторското право и сродните му права. Закон 
за задължително депозиране на екземпляри от печатни и други произведения и 
Правилник за неговото приложение. „Книгата и нейното „лице“ засяга малко раз
работена в българската професионална литература тема от значение за библиог- 
рафската и издателската практика, за обучението на студентите в специалностите 
„Библиотечно-информационни науки" и „Книгоиздаване“.

Най-голям е броят на публикациите на А. Тотоманова, свързани с националната
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библиография на България, сектора, който тя ръководи вече 18 години. Известно е, 
че основните задачи и структурата на националната библиографска система (НБС) 
са формулирани от Т. Боров и доразвити от Кр. Зотова. А. Тотоманова уважава и 
цени труда на предходниците си, за което свидетелстват нейни статии за Т. Боров, 
М. Стоянов и др., както и енциклопедичните статии от „Българска книга" за Хр. 
Тренков, Д. Бошнаков, И. Данчева. Ив. Панчева. Но тя неесамо техен последовател, 
а търси своя посока на изследвания в тази област. Те са формулирани най-точно в 
заглавието на дисертационния й труд „Националната библиография на България в 
изменящата се информационна среда -  края на XX и началото на XXI век" (2006).

Кои са актуалните и значими проблеми на НБС според А. Тотоманова? За 
юбилярката това са: технологическа преориентация на информационния обмен, като 
се използват съвременните ИКТ, прилагане на нов интегрален подход за анализ и 
управление на протичащите явления и процеси в информационната сфера. За страна 
като България с нейните ограничени финансови възможности, но същевременно 
с амбиции да се включи във формиращото се ново европейско информационно 
пространство, изборът на подходящ модел за иновационни промени в организаци
ята на националната библиография се очертава като задача от значение не само за 
Направление „Национална библиография", но и за българската култура.

Моделът на българската НБС. представен в дисертационния й труд, предлага 
програма за действия, чиято цел е да подобри функционирането на системата в 
законодателно, структурно и организационно направление. Като стратегическа 
задача е изведена разработката на необходимата електронна инфраструктура за 
изграждане на съвременни машинночетими бази от данни -  контролни файлове 
от авторитетни данни за управление и организация на информацията, периодична 
актуализация и хармонизация на националните стандарти за описание на доку
ментите със системата 18ЕЮ, въвеждане на международен комуникативен формат 
за обмен на машиночетими записи. Защитена е тезата за достъп до библиограф- 
ската информация в НБС в различни формати в зависимост от информационните 
потребности на ползвателите й, а като информационна среда за развитието й се 
препоръчва интернет. Предлага се стратегия за достъп до българската книжнина, 
която да интегрира усилията и да разпредели дейностите между отделните културни 
инстутиции в страната-библиотеки, издателства, архиви, музеи и др.

Дисертацията на А. Тотоманова обобщава идеи, които можем да срещнем в 
ред нейни предишни публикации, от които тук ще посоча само някои по-важни". 
Приносните моменти в тях са свързани със сравнителния анализ на българската с 
други национални библиографски системи в края на XX и началото на XXI в. и с 
лансиране на организационни програми, които биха подпомогнали формирането 
на национална стратегия за създаване на библиографска информация от нацио
нално значение12. Заслужават внимание статиите й за еволюцията на формите за 11

11 Националната библиография на България - състояние, проблеми и перспективи на 
развитие. // /7зе. НБКМ.23 (29), 1999, с. 141-160; Националната библиография на България 
: Състояние, проблеми и перспективи на развитие. // Българска библиография 1852-2002.

В. Търново, 2002, с. 81-97; Националната библиография на България в изменящата се 
информационна среда. // Библиотеката- минало и настояще : Юбил. сб., посветен на 125- 
год. на НБКМ. -  София, 2005, с. 49-60.

Политиката на Народната библиотека в създаването и организирането на библи-
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публикуване* 13 14 и проблемите, свързани е депозирането на новите динамични доку
менти. е адекватното им библиографско описание и оповестяване от Националната 
библиографска агенция. В съвременната информационна среда особена важност 
за нея придобива опазването на българското писмено наследство1'1, фиксирано не 
само върху книжни носители, но и в разнообразни електронни формати. Ролята на 
човешкия ресу рс при реализацията на отговорните библиографски задачи е предмет 
на разсъжденията на А. Тотоманова за знанията и професионалните компетентности 
на днешния библиограф15 *.

Съвременните проблеми на законодателството в областта на депозирането са 
важна тема в нейните публикации"’ още от началото на 90-те години. Гя убедено 
доказва, че възможностите за нормалното функциониране на българската библи
ографска система са заложени преди всичко в промяната на законодателството, в 
което ясно трябва да се дефинират новите обекти и субекти на депозита. Нивото 
на интерпретация на дискутираната проблематика в тези публикации на Антоане
та Тотоманова съответства на европейското разбиране за ролята на депозитното 
законодателство като регулатор на взаимоотношенията между автори, издатели, 
книготърговци и библиотеки. В публикациите й по тази тема се поставя акцент 
върху международния дебат за съхраняване и за достъп до електронните пуб
ликации, върху мисията и ролята на националната библиография в дигиталната

ографска информация от национално значение / Съавт. А. Дипчикова. // Информационна 
политика в България формиране и развитие в съвременните условия : СБИР, VII нац. 
конф.. 5-6 май 1996.-София, 1998, с. 44-51.

13 Есволюция на формите за публикуване и проблемите на регистрацията и съхраня
ването на националната писмена памет. // Книгата : бъдеще време в миналото : Нац. науч. 
конф., София, I ноем. 2003 г. -  София. 2004, с. 231-238.

14 Участието на Националната библиографска агенция в опазването на писменото кул
турно наследство в електронна среда. // 1п(егпа(юпа!СопГегепсе СНоЬабгабоп, ПфНаб/абоп. 
Ассеяя апс! Ргеяегуабоп оГСикнга! НепЕаде, 8 10.Х.2006, Боба. -  Боба, 2007. р. 40 50.

15 Тбе В1ЬНо§гар1бса1 РгоГеямоп Ма1е ог Ретаю? // Тбе ИЬгагу апб Ебе \Уотап. 
ЕдЬгапез апс! \Уотеп 1п1ет. Бсг Сопб -  Боба, 2004, р. 94 105; Нови аспекти на библиотеч
ната професия в дигиталната епоха : Доклад на XVIII Национална конференция на СБИР 
„Библиотечната професия през 21 век -  промени и предизвикателства", 19-20 юни 2008, 
Велико Търново / Състав. Ал. Дипчикова и А. Тотоманова. < Иир://\\'\\'\\’.ЧЬ.Ьфкпп/егепсИ' 
пк200К'рге:еп1асИ/сИрсИ1кога 1о1опито\'а.рс1/>

Проблеми на законодателството за задължителния депозит. И Библиотека, 1993, 
№ 6, с. 8 13; Задължителният депозит -  законодателство и изпълнение. И Полиграфия, 
1995, № 2, с. 4-8; Промените в законодателството за задължителното депозиране и тях
ното отражение върху структурата на книжния сектор в България. // Библиотека, 1998, 
№ 3-4. с. 5 10; Закон за задължителното депозиране на печатни произведения, аудиови
зуални, електронни и други видове документи промени и изисквания. // Библиотечно 
законодателство : VIII национална конференция, 10 юни 1998 г. : Доклади / Състав. Ал. 
Димчев. София, 1998, с. 25 30; Новият закон за задължителното депозиране реалност 
и начин на употреба / Съавт. А. Дипчикова, Т. Янакиева. // Библиотека, 2001, № 2, с. 5 11; 
Авторското право, задължителното депозиране и българските библиотеки. // 1п1етаИопа1 
СопГегепсе ЕдЬгапея, ОюЬабгабоп апс) Соорегабоп, 3-5 поу. 2004, Боба. Боба : Б(. Кбтеп! 
ОбпсЬкц 2005, р. 257-264; Законът за задължителното депозиране -  пресечна точка па 
интересите на библиотеки и издатели. // Библиотеките и промените в съвременното бъл
гарско законодателство : Докл. от XIV нац. науч. конф.. Варна, 3-4 юни 2004 г. / Ред. кол. 
В. Грашкина и др. -  София. [2005], с. 12-16.
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епоха17 18. Като се позовава на представителни международни изследвания, проведени 
от Секцията по библиография на ИФЛА през XXI в., тя обобщава, че единствено 
осъзнаването на промяната в средата, в която съществува системата на национал
ната библиография, ще помогне да се дадат верните отговори на въпросите, кои 
ще бъдат нейни те потребители през новото хилядолетие и какви ще бъдат техните 
информационни нужди и изисквания. Двага основни вида потребители -  крайните 
и институционалните (библиотеки, издателства и редакции, книжарници и книго- 
гърговски фирми, агенции, националната статистика, у правлението на авторските 
права), имат различни информационни нужди и по различен начин използват наци
оналната библиография. А това променя както обхвата й, така и строгите правила за 
подбор, особено по отношение на електронните ресурси, нейната функционалност, 
моделите за управлението й.

Като ръководител на секцията по библиографознание, А. Тотоманова заедно 
със ст.н.с. д-р Радка Колева подготвя обобщение1* за дейността й. Като приоритетна 
за членовете й се очертава тематиката с практическа насоченост към проблемите 
на българската библиография. Самата А. Тотоманова е убедена, че натрупаните 
теоретични познания трябва да се трансформират в конкретни проекти и тяхната 
практическа реализация. Като пример за такава практическа реализация от изслед
ване към проект14 ще посоча ретроконверсията на репертоарите на българската 
книга, обхващащи натрупаната библиографска информация за периода 1878-1991 г. 
Основните цели на този проект бяха: създаване на автоматизирана база от данни 
за книгите, издадени в България, в периода преди автоматизиране на дейностите в 
Националната библиографска агенция; помощ за ретроконверсията на каталозите 
па библиотеките в страната; изграждане на машинен каталог на българските книги 
в 1 Кщионалната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и изграждане на национален 
автоматизиран своден каталог на българските книги. Макар ретроконверсията да бе 
осъществена с операционна система М 8-1)08 на Мюгозой (спряна през 2000 г.), съз
дадената база от данни послужи за основа на участието на Националната библиотека 
в интегрираната информационна система СОВ183. Успешната реализация на това 
начинание ще се превърне в продължение на националната традиция за създаване 
на репетоари на българската книга, но вече със средствата на новите информаци
онни технологии. Ще бъде гарантиран достъп на националния и на чуждестран
ния потребител до информацията за българската книжнина и ще се подпомогне 
интегрирането на страната ни в европейското информационно пространство. На 
А. Тотоманова дължим и утвърждаването на термина „Национална библиографска 
агенция", който тя последователно налага в българските професионални среди в 
съответствие с международната терминологична практика.

17 Международният дебат за съхраняването и достъпа до електронните публикации 
и отзвукът му в България. И Българската култура между държавата и пазара. -  София, 
2007, с. 164 169; Мястото и ролята на националната библиография в дигиталната епоха. // 
Пътят към книгите и информацията : Юб. сб.. посветен на на 65-годишнината на Татяна 
Янакиева. -  София, 2009, с. 216-231.

18 Научната дейност на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в областта 
на бпблиографознанието / Съавт. Р. Колева. // Изв. НБКМ. 23, 1999, с. 263-277.

14 Проектьт „Изграждане на библиографска база данни за българските книги 1878 
1991” / Съавт. А. Дипчикова. // Библиотека, 2003, № 6, с. 17 24.
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Практико-приложният характер на нейната изследователска дейност намира 
отражение в значими за българската култура нормативни документи, подготвени е 
нейно участие. За някои от тях вече споменах. Но в тази юбилейна за А. Тотоманова 
година искам да отделя специално внимание на работата й по Закона за задъл
жително депозиране на печатните и други произведения. Като участник в екипа, 
излъчен от СБИР (днес ББИА), за подготовка на законопроекта, аз съм свидетел на 
огромното напрежение, е което А. Тотоманова и А. Дипчикова без да разполагат със 
средства и със свободно време, без да се откъсват от професионалните си ангажи
менти в Националната библиотека, дадоха всичко от себе си, за да бъде изготвен и 
съгласуван с професионалната общност този законопроект и да бъде защитаван в 
Комисията по култура към Народното събрание не от отговорната държавна инсти
туция в страната ни -  Министерството на културата, а от фактическите му създа
тели -  библиотечните професионалисти. През 2000 г. законопроектът бе утвърден 
от Народното събрание и трябва да подчертаем, че това бе първият библиотечен 
закон, приет в нашата страна след 1989 г. На А. Тотоманова дължим и Правилника 
за приложение на закона. Съвместно с А. Дипчикова тя подготви и промените31 в 
него. утвърдени със Закона за обществените библиотеки (2009). Най-важните от тях 
се отнасят до депозирането на произведения в дигитална форма, разпространявани 
за обществено ползване от български физически и юридически лица и публикувани 
в електронните комуникационни мрежи. Вменява се задължението, когато едно 
произведение се разпространява в печатна и в дигитална форма, то да се депозира 
и в двете си форми, а когато е необходимо да се осигури трайно съхранение на 
дигиталното копие, то да се презаписва върху друг носител.

***
Цялата професионална кариера на Антоанета Тотоманова е свързана с биб

лиотеките. Извървяла е дълъг път -  от далечната 1971 г„ когато е назначена за 
библиотекар в читалище „Искра" (Казанлък) -  до днес, когато заема един от най- 
отговорните постове в библиотечната ни система. Почти четири десетилетия тя 
неотклонно служи на книгата и на библиотеката. Избирана е в ръководството на 
Съюза на библиотечните и информационни работници, изнася доклади, участва в 
подготовката на проекти, в неговите национални и регионални инициативи.

Знам. че неведнъж е получавала примамливи предложения за друга кариера -  
политическа и обществена, но никога не е била съблазнена от подобна публичност. 
На какво се дължи тази нейна трайна привързаност към недотам оценяваната в 
нашето общество професия на библиографа?

Отговор на този въпрос ще гюп.рея във фамилните корени, в нравствените 
ценности, които й е дала семейната среда. От Ани знам, че в нейното семейство 
книгата е била на голяма почит. „Книжовната жилка" идва по бащина линия. Май
ката на нейния баща. родом от Прилеп, е от рода, към който принадлежи един от 
най-големите български писатели класици Димитър Талев. Братът на баща й е бил 
библиотекар в библиотека „Гоце Делчев“ -  гр. Щип (Македония) и Ани отрано е 2

2" Предложения за промени в Закона за задължителното депозиране на екземпляри от 
печатни и други произведения. // Библиотеките и информационната компетентност. XVII 
нац. конф. на СБИР, 7-8 юни 2007, София. <Нир://м,м!м’.ПЬ.Ь}’/коп/егепсИ/пк2007/рт^гата. 
1ит>
14
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опознала професията ..отвътре". Баща й, любител на книгата, е притежавал гриж
ливо поддържана библиотека от няколко хиляди тома. Ани. поощрявана да чете от 
най-ранна възраст, открива чрез четенето нов и по-прималив свят. Тези семейни 
ценности Ани е предала и на двете си деца. Възпитала ги е в любов към книгата 
и уважение към знанието. И двете са завършили елитни училища в България: 
дъщерята Елена -  френска гимназия, а синът Александър -  Американския колеж 
в София. И двамата поемат към престижни чуждестранни университети, печелят 
стипендии, доказвайки пред света високия интелектуален потенциал на младите 
българи. Днес те градят успешна кариера в глобалния свят. Впрочем за много от 
децата на моите библиотечни приятели може да се каже същото. Понякога си мисля, 
че има някаква магия в атмосферата на библиотечните семейства и ми се иска да 
вярвам, че тайната на тези успешни деца е закодирана в привързаността им към 
книгата и четенето -  научили са се да мислят и критично да поемат знания, без да 
се загубят в информацията.

Привързаността на А. Тотоманова към духовните ценности не се проявява само 
в семейната среда. За себе си тя казва, че е човек е осъзнати граждански позиции. 
Краткото й пребиваване на ръководна длъжност (председател на Комисията по 
култура) в КТ „Подкрепа" я убеждава, че спазването на партийна дисциплина не е 
за всеки, че изпълнението на „повели", противоречащи на моралните й принципи, 
е недопустимо. Вярна на „македонската" жилка в кръвта си, тя напуска ръковод
ството на синдиката, като открито заявява всичко, с което не е съгласна и което не 
приема от политиката на организацията.

На обществената сцена А. Тотоманова се изявява в друга организация -  в 
Националния граждански форум (НГФ) „Българка". Тя е привлечена от целите, 
които организацията си поставя -  интелектуално и духовно развитие на нацията, 
възпитание и културно израстване на децата и младежите в духа на националните 
традиции и християнските добродетели. Тя работи във Форума от неговото съз
даване и е член на управителния съвет. Дванадесет години подред тя отговаря за 
дейностите му в областта на културата. Не й тежи работата -  в моменти на откро
вение споделя, че всички негови инициативи са преминали „през сърцето, главата и 
ръцете й". А тези инициативи са многобройни. Едва ли ще мога да изброя всички, 
но ето по-важните:

• Есенните школи по изкуствата „ Копривщица" помагат на талантливи деца и 
младежи от цялата страна да навлязат в желаните от тях изкуства под ръководството 
на известни творци. Проектът се изпълнява (1999-2003) съвместно със Сдружение 
„Димчо Дебелянов- Копривщица" и Фондация „Д-р Стамен Григоров“.

• По време на Есенните дни на изкуствата (провеждани до 2002 г. ) се пред
ставят нови книги, организират се художествени изложби, театрални спектакли, 
концерти, рецитали, творчески срещи.

• Националните конференции и дискусии  са посветени на духовното разви
тие, на християнските ценности и на приноса на българската култура в световната 
цивилизация. Лектори са известни историци, философи, богослови, филолози, 
писатели, музиковеди. изкуствоведи, журналисти.

• Цикълът от музикално-образователни концерти, подготвен съвместно с 
Нов симфоничен оркестър, предлага беседи, изнасяни от маестро Росен Миланов 
и прекрасни изпълнения на оркестъра под неговото диригентство.

• Десетки са проведените конкурси за деца и младеж и , които стимулират
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литературната и художествената им изява чрез есета, стихотворения, рисунки -  
„Вечната и святата -  родината и майката", „Нарисувай народна песен", „Аз общувам 
със света“. „Светлина и мрак“ и много други.

• Националните конкурси също са многобройни: Литературен конкурс за 
произведения на морално-етична тема, написани от жени, който от 2003 г. носи 
името на Блага Димитрова, съмишленичка на идеите на НГ’Ф „Българка“; Наци
онален конкурс .Ж ени-светци, почитат / по българските земи" -  за литературно 
произведение (разказ, есе. новела) и за художествено произведение (икона, живопис, 
графика); Национален литературен конкурс „Европейският съюз -  отговорност и 
шанс за Българин“ (2008), организиран съвместно с Фондация „Конрад Аденауер" 
-  за есе и къс разказ.

Имам и лични впечатления от нивото на изявите на Форума. Вълнуващ спомен 
за мене е възпоменателната вечер за поета, писателя и преводача Стефан Гечев в 
Националния дворец на културата през 2000 п, на която близки на твореца, негови 
приятели и почитатели разказваха спомени, размишляваха върху приноса му за 
пълноценния културен диалог на България с балканската и европейската литература.

Когато питам Ани за причините, които са я карали да посвети толкова усилия 
на НГФ „Българка", тя скромно заявява: „Искам да помогна за създаване и утвър
ждаване на гражданското общество в България". Мисля си, че наистина се иска 
търпение и постоянство, защото очевидно граждани у нас могат да се възпитат като 
че ли само по метода за поддръжка на английска ливада -  поливаш и подстригваш, 
поливаш и подстригваш... и така триста години.

***
Връщам се към заглавието, което избрах, за да представя моите размисли за 

Антоанета Тотоматова по повод на нейния юбилей.
Какво значи да си ръководител на информационен сектор във времена на 

преход и трансформация в технологиите, начините и формите на комуникация?
Една китайска пословица казва, че да живееш в интересни времена, е про

клятие. Аз бих искала да предложа на Ани друга интерпретация на тези думи -  да 
живееш и работиш на границата на две епохи е предизвикателство, но и голяма 
отговорност. Затова пожелавам на Ани Тотоматова здраве и дълголетие и вярвам, 
че нейната 60-годишнина не е само повод за оценка на направеното, а преди всич
ко -  отправна точка за продължаване на усилията й да реализира предложения от 
нея модел на НБС и българската национална библиография да се впише достойно 
в съвременната информационна среда.
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ИЗБОРЪТ МИ БЕШЕ ОСЪЗНАТ

1'М -  Госпожо Тошо.мапова, трудно ли е да се прекрачи от философията към
ИЩ/блиосрафията?

-  Платон определя философите в книга пета на труда си „Държавата-1 като 
I|ю ра. „които обичат да се вглеждат в истината--. Определението много ми допада 
[ ,и винаги съм харесвала и продължавам да харесвам това, което съм учила и завър- 
[• .шила. Мисля, че тази специалност формира един определен начин на мислене и

.«а възприемане на света, дава солидна общокултурна основа и освен това много 
; конкретни познания в областта на ситематизирането на обектите и на класификаци- 
I  '4*те, например. През целия ми професионален пъттова образование и формираното 
\г ^мисловно разглеждане на предметите--, както казва Хегел, много ми е помагало. 
ВЩще в една от ранните си статии -  „Излишни библиографии--, публикувана през 
; ' |923 г„ проф. Т. Боров оценява библиографията като организирана система за ин- 
I формация в областта на науката и културата, а за основни критерии при оценката 

тази система посочва следното: пълнота, точност и системност. Мисля си, че 
:'Уук някъде трябва се търсят и пресечните точки с философията. Между другото аз 

съм привърженик на „течението-- -  библиотекарите и особено библиографите, да 
[• имат някакво основно, базово образование, независимо какво е то. а библиотечната 
рмсвалификация да е допълнителен елемент от общата им образователна подготовка. 
5 За аналитико-синтетичната обработка на документите това е от голямо значение. В 
Кирова, кост казвам, съм имала възможност да се уверя многократно на практика както 

съвместната си работа с други колеги -  като съставител и редактор на изданията 
ЕчНанационалната библиография, така и като административен ръководител. Ако във 
Е въпроса се съдържа и елементът дали осъзнато съм избрала професията „библи- 
[ отекар". ше отговоря, чс в началото -  не. Попаднах почти случайно в Държавния 
[ библиотекарски институт, а по-късно, в годините, в които завърших висшето си 
I образование, възможнос тите за реализация в ..марксистко- философското поприще-- 
| не бяха особено големи. Аз направих само един опит да преподавам марксистко- 
: ленинска философия и разбрах, че зова не е за мен. В Националната библиотека 
Уфостъпих след доста сериозно обмисляне и преценяване на достойнствата и на 

подводните камъни--, които са заложени в нашата професия, тоест направих 
|  напълно осъзнат избор. Сега. от дистанцията на трийсетте години, прекарани в 

институцията Национална библиотека, мога да кажа напълно убедено, че не съм 
съжалявала и не съжалявам за решението си.

Косато сте постъпвали па работ а в Националната библиотека, мислехте 
ли, че едни беи ще продълж ите делото на проф. Т. Боров?

- Нали знаеш, че проф. Александър Балабанов нарича Тодор Боров ..одухотво
рите;! на българската библиография--? Е, аз не бих си позволила да мисля толкова

•ласкави неща за себе си. В 11ационалиата библиотека постъпих след конкурс -  като 
|; научен съл рудник, тоест с известна теорез ична подготовка. I !а делото на проф. То- 

дор Боров, на програмите, които е чертал за националната библиография, а също 
ргака и на извършеното след него от г-жа Кремена Зотова съм гледала и гледам с
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изключително уважение и респект. Мисля, че съм от хората, които тачат „автори
тетите“ и затова винаги съм се стремила да продължа направеното от тях. Дали съм 
успяла е съвсем друг въпрос. Не съм привърженик на революционните промени в 
нашата област, убедена съм, че тя е консервативна и когато се предприемат стъпки 
за трансформация, трябва да се „пипа“ внимателно. Трябва да се познават добре 
традициите, да се „използва” всичко рационално, създадено от предшествениците 
ни и едва след това да се търси мястото на конкретния субект в съвременните тен
денции и в чуждия опит, защото „камъкът си тежи на мястото“. Това не са общи 
приказки, аз наистина мисля така. Такова е било и моето кредо през годините, в 
които отговарям за националната библиография на България.

-  Кои са най-важните ви професионални приноси - статии, книги, проекти?
Ще бъде доста нескромно, ако започна да изброявам какво съм направи

ла или написала, защото това, което не съм свършила, вероятно е много повече. 
А за приноси въобще не може да става дума. Има няколко неща обаче, които са 
влизали в моите отговорности и които дълги години съм отстоявала и бих искала 
да ги спомена. Едното е системата за задължителното депозиране, която стои в 
основата на всяка текуща национална библиография и от чието качество се оп
ределя и нивото на самата библиография. От много години се опитвам да обясня 
на българските издатели защо трябва да депозират всичко, което са произвели, а 
също и на колегите библиотекари защо не трябва да гледат на задължителния ек
земпляр като на екземпляр за комплектуване на фондове, но не бих казала, че съм 
постигнала кой знае какво. След голямо „ходене по мъките“ беше приет нов закон 
за задължителното депозиране (2000). но той не работи добре, защото очевидно 
не съм успяла да убедя издателите, че националната библиография няма за цел да 
ги притеснява или да извършва регистрация заради самата регистрация. Че всичко 
това, с което се занимават моите колеги, има една основна задача -  да покаже на 
хората в страната и по света какво е написал даден автор, кой и кога го е издал. 
През 2009 г. бяха направени и промени в Закона за задължителното депозиране 
на печатни и други произведения и обектите бяха допълнени с произведенията в 
дигитална форма, разпространявани в електронни комуникационни мрежи. Така че 
притежаваме модерен закон, остава само да бъде изпълняван съвестно. Познавайки 
добре мнението на проф. Боров, че „Всеки народ има такава книга, каквато заслу
жава...", аз съм полагала много усилия за осъществяването на известни промени 
в системата на българското книгоиздаване -  за създаването на системите Воокя ш 
рпШ и Каталогизация в публикацията (С!Р), за издаването на „по-добри" книги, 
за актуализирането на признаците на деление в националната статистика на кни
гоиздаването, за отстояване на мястото и ролята на националната библиографска 
агенция в книжовната държавна политика и т.н. Ще спомена и проекта „Създаване 
на електронна база от данни за българските книги 1878-1991“, който беше финан
сиран от Фондация „Отворено общество" в Будапеща и чийто ръководител бях в 
продължение на 6-7 години. Неговите задачи бяха да се изгради автоматизирана 
библиографска база от данни за книгите, които са издадени в България, в периода 
преди автоматизирането на дейностите в националната библиографска агенция: 
да се реализира ретроконверсията на каталозите на българските книги на всички 
библиотеки в страната; да бъде изграден машинен каталог на българските книги в 
Националната библиотека и да се създаде автоматизиран своден каталог на българ
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ските книг и. Реализирането на проекта -  освен задачите, които си беше поставил, 
създаде най-важната предпоставка за успешното включване на Националната биб
лиотека в международната система СОВ1Б8 и възможността българската книжовна 
продукция да бъде „показана" в електронната европейска библиотека. Освен това 
с изпълнението на гози проект бе потвърден отново стремежът за продължаване 
на националната традиция за създаването на репертоари на българската книга в 
условията на новите информационни технологии.

( 'мятате ли. че иай-важиият <ш принос предстои?
По отношение на приносите вече споменах какво мисля. Ще се радвам, 

разбира се. ако все още имам сили и възможности, да видя реализиран модела на 
националната библиография в електронна информационна среда. Да се утвърди 
модерна национална библиографска система, обърната изцяло към нуждите на 
потребителите, система с ясно формулиран бизнес модел за производство и за 
разпространение, който, разбира се. ще бъде балансиран между възможността за 
приходи и потенциалните клиенти. Да се осъществи реално и сътрудничеството 
с издателите, което изисква обвързване на идеологическите и технологичните ре
шения във веригата: автор-издагел-книготърговец-библиотекар-читател, а също 
и между останалите културни институции в страната за осигуряването на пълен 
достъп до българската книжнина. Може би много се размечтах...

През годините омръ звал ли ви е всекидневният досег с книгите или напротив?
Пи най-малко. Трудно мога да си представя вече живота си без компютри 

и без интернет, но книгата -  тя е съвсем друго нещо. Книгата освен знания носи 
и други усещания -  удоволствие от допира, възхищение или раздразнение от 
„изработката", естетическа наслада и т.н. Аз продължавам да си купувам някои 
справочници и на харт иен носител, въпреки че точно тях все по-рядко ги отварям. 
Глобалната мрежа интернет е система е други, различни възможности. В нея 
човек може да участва не само като подзвател. а и като създател на информация. 
Доволна съм. че съм свидетел на нейното появяване и утвърждаване. Убедена съм 
обаче, че книгите и четенето на книг и винаги ще съществува, защото усещането 
от съприкосновението с книгата, осмислянето и съпреживяването на това. което 
си прочел, не може да бъде заменено от нищо друго.

Кои са авторите и книгите, които бихте нренрочели сега?
Веднага се сещам за Достоевски, защото съм го чела в много ранна, почти 

детска възраст и мисля, че сега много неща бих тълкувала по друг начин. Искам 
от ново да прочета и „Майстора и Маргарита" на Булгаков. книгите на Габриел Гар- 
еия Маркес и още много други, които, ако е рекъл Господ, ще препрочета. когато 
ми остане повече свободно време. Сега едва успявам да прочета една малка часг 
от книгите на съвременните безкрайно интересни автори.

Вие имате македонска .ж илка. Две ваши качества -  набелязване на пряк 
път към целта и осъществяването и наследствени ли са? Моля, разкажете за 
семейството си.

Родена съм в семейст во, в което цареше любов, разбирателство и уваже
ние. а също и доста строг морал. Освен това книгата бе на голяма почит. Баща ми.
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вечна му памет, беше изключително любознателен човек и невероятен разказвач. 
Притежаваше библиотека от няколко хиляди тома, които старателно пазеше и под
реждаше. Тези книги бяха купувани предимно в антикварни книжарници. Може 
би затова голяма част от тях бяха специално подвързани, с еднаква подвързия, 
избрана от самия него. Бяха доста строги в черно-сивите си „облекла“, но изглеж
даха добре и бяха много респектиращи- Предпочитани бяха историческите книги и 
биографиите на известни личности от издателството на Славчо Атанасов, на Тодор 
Филипов Чипев, на Иван Г. Игнатов, поредицата „Мозайка от знаменити световни 
романи“ и др. Покрай тази библиотека, а и защото винаги съм била поощрявана, 
започнах да чета на четиригодишна възраст. Определено мога да кажа. че преско
чих книгите за детската възраст. Е, имах няколко любими книги, напр. „Тайната 
градина“. „Малкият лорд Фаунтлерой“, „Антон и Точица“, „Хвърчащата класна 
стая“, но много рано се „зарових“ в библиотеката на майка ми. която беше събирала 
подлнетниците от списанията „Модерна домакиня" и „Икономия и домакинство“, 
и така едни от първите ми четива бяха книги като „Мъртвите сибирски полета", 
„Замъкът на шапкаря“, „Границите на невинността“, „Молитвената броеница". 
„Отнесени от вихъра“, „Вечната Амбър“... Разбира се, че те не бяха единствените 
„уважени“ от мен книги. Спомням си, че в първите класове на гимназията си на
черта вах програма за лятната ваканция и започвах да чета систематично -  всичко от 
Емил Зола, всичко от Арчибалд Кронин, от Стефан Цвайг, от Ерих Мария Ремарк, 
от Пърл Бък и от други писатели, които ми бяха „под ръка“. В стремежа си някак 
целенасочено да систематизирам интересите си към прочетеното и отделните 
автори, четях и книги, които въобще не ми бяха интересни, но никога не ги оста
вях недочетени. Този недостатък го нося и до днес. Така някак си освен, че чрез 
„изтезаване" възпитавам и поддържам определени черти от характера си и писа
телите започват да ми стават по-близки, започвам да ги разбирам. Имах, разбира 
се. и доста „прескочени" автори -  като Майн Рид и Жул Верн например, а книгите 
за Ленко и овчарчето Калитко се наложи да чета за изпита по детска литература в 
Библиотечния институт. В семейството, което аз създадох, се наложи същият дух, 
който бях наследила от моите родители. Съпругът ми бе възпитаван по същия 
начин -  с любов и взискателност, но и с голямо уважение към знанието. Това ни 
даде възможност да отгледаме две любознателни и четящи деца във време, в което 
книгата в голяма степен бе заместена от компютрите и някак си не беше на мода. 
Наскоро прочетох една анкета, в която се твърдеше, че деца, на които не са четени 
приказки като малки, също не четат. И това може би е вярно. На моите деца аз съм 
чела изключително много, във всяка свободна минута. И въобще всяка свободна 
минута, години наред, посвещавах на гях. И двамата не са ходили на детска гра
дина и винаги са имали под ръка човек, който да им отговаря на стотиците детски 
въпроси. Това, което е прието да се нарича служебна кариера, започнах да правя 
доста късно. Но никога, нито за миг, не съм съжалила, че най-хубавите си години 
съм посветила на семейството и най-вече на децата си. Колкото до „македонската 
жилка“ и до ината, или постигането на набелязаните цели, бих казала, че е много 
възможно да са в пряка зависимост. Вероятно има заложени неща в характера, които 
са определящи за поведението на всеки човек, но възпитанието също има голямо 
значение. Аз съм възпитавана никога да не оставям една работа по средата, никога 
да не лъжа. защото рано или късно ще се разбере, да отстоявам позициите и мне
нието си, но никога да не „подминавам“ написаното или направеното от другите,
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защото още Птаххотеп е казал, че: „Велик е умеещият да слуша“. Цял живот съм 
се придържала към тези максими, които дълбоко са ми били втълпени и никога не 
се научих да се съобразявам с конюнктурата. Това доста често ми е пречило, но 
убедено мога да кажа, че и досега „се гледам“ спокойно в огледалото.

-  Кои колеги в миналото са ви служили за ориентир и кои от днешните са 
ви съмишленици?

-О ще в началото споменах проф. Тодор Боров и Кремена Зотова. Към техни
те имена ще прибавя Димитър Иванчев, ст.н.с. Лиляна Албанска, Лора Рибарска, 
Станка Недялкова, Иван Фурнаджиев. Димитър (Нини) Бошнаков и много други. 
От всички тях съм се учила на различни неща, свързани с професионалното ми 
утвърждаване, а от някои на отношение към работата и отговорностите, които носи 
всеки от нас на различни равнища от своето развитие, и на коректно и толерантно 
отношение към колегите и хората въобще. Бих искала да вярвам, че проф. Боряна 
Христова, доц. Татяна Янакиева, проф. Ани Гергова, доц. Александър Димчев, ст.н.с. 
Александра Дипчикова. Виолета Людсканова, и, разбира се, всичките ми колеги от 
Направление „Национална библиография" са наистина мои съмишленици. Имала 
съм десетки поводи да се уверя в това и може би тук е мястото да им благодаря за 
всичко онова, което сме работили и свършили заедно, за готовността им винаги да 
бъдат съпричастни на общата ни кауза.

-  Някои от тях бяха ли ваши съмишленици и извън библиографията?
-Д а, те споделяха обществените и политическите ми пристрастия. Прекара

ли сме много години, „митингувайки“ заедно, а също сме били „рамо до рамо" в 
осъществяването на различни граждански инициативи -  създаването на Съюза на 
библиотечните и информационни работници, на КТ „Подкрепа“, на Национален 
граждански форум „Българка“... Хубаво е, когато се обърнеш назад, да установиш, че 
има хора, с които пътищата ви в това отношение са били общи и непрекъснато са се 
пресичали, защото създаването и утвърждаването на гражданското общество у нас 
е бавна и много трудна задача. Имала съм много моменти, в които съм мислела, че 
сме от вид обречен на изчезване, защото хората все по-малко са склонни да правят 
неща, от които нямат пряка изгода. Напоследък обаче съм доста обнадеждена от 
поведението на най-младите. Организират се много бързо, ползвайки възможност
ите на интернет и реагират на всякакви несправедливости -  защита на природната 
среда и потребителите, незаконно строителство и какво ли още не. Тоест сетивата 
им са изострени и са готови да отстояват различни справедливи каузи.

-  Как виждате бъдещето на национатта библиография?
-  Ще бъда изключително доволна, ако и в бъдеще ролята и мястото на наци

оналната библиография се съхранят такива, каквито са ги предвиждали, създали и 
отстоявали нашите предшественици. И такива, разбира се, каквито са очертани в 
най-новите международни документи, например в Ръководството за националните 
библиографии в електронната епоха (2008). Това го споменавам, защото напосле
дък се чуват разни еретични мисли и мнения, че автоматизираният каталог може 
да замести системата -  текуща национална библиография, а това не е така. Двете 
системи имат доста различно предназначение. Ще се радвам и ако всички издания 
на текущата национална библиография, изработени до момента, видят „бял свят“
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(по мое време). От няколко години, поради финансови причини, библиотеката не 
успява да отпечата месечните и годишни библиографски указатели. Такъв прецедент 
в българската практика е имало само по време на войните, които е водила България, 
но след това в кумулирани свитъци всичко е било издавано. А сега във времето на 
..големите възможности", в най-широкия смисъл на това понятие, ние не можем да 
се преборим и се очертаваме като големи длъжници към цялата нация. Дано един 
ден и моето име не бъде споменавано редом с имената на разрушителите, защото 
много добре осъзнавам какво означава това, което споделих. Не бих искала да е 
така, а и освен това съм правила различни опити да го преодолея, но неуспешни 
за голямо съжаление. За да могат ползвателите да следят какви нови книги са 
издадени и какво е депозирано в Националната библиотека, ние се принудихме 
да публикуваме на електронната ни страница самите депозитни списъци, защото 
освен всички други и чуждестранните партньори, с които работи библиотеката, не 
могат да получават информация за новоиздадените книги и съответно не могат да 
си ги поръчат и закупят. Нелепа ситуация, но е факт.

-  Така песимистично ли ще завършим разговора?
-  Не, няма. Истински се надявам, че има млади колеги, които ще искат и ще 

могат да отстояват каузи, защото отговорността за националната библиография 
трябва да се приема като кауза. Които ще могат по-убедително да убеждават тези, 
от които зависи съществуването и финансирането на значимите задължения към 
нацията, ще имат желание да бъдат „одухотворители" на дейности и хора. И не на 
последно място -  ще работят библиографската работа с разбиране и любов.

Въпросите зададе Петър Величков

36



Ю б и л е й
КНИЖЕН ДЕФИЦИТ И ФИЛТЪР

А Л БЕРТ БЕНБАСАТ

През тоталитарния период в България съществува държавно регламен
тиран дефицит на преводна западна литература, обект на масов читателски 
^интерес. Като част от общия дефицит (на битови стоки, облекла, козметика, 
храни и пр.). характерен за социализма, книжният също формира черен или 
натурално-разменен пазар, при който дадено дефицитно издание се разменя за 
друг а дефицитна стока, като за целта се търсят и намират „вратички“ и „връзки“ 
в търговския сектор.

В дневника си литературният критик Борис Делчев не без ирония отбелязва: 
„Интересни подробности около „Декамерон" (на Джовапи Бокачо -  бел. моя. А. Б.). 
Макар и в голям тираж, това издание не можа да отговори на търсенията, при това 
екземплярът струва 3,75 лева -  цяла надница за добре платен човек (тук критикът 
не е прав. йената е твърде малка за обема и луксозността на книгата -  бел. моя, 
А. Б.). В книжарниците имаше огромни опашки, ставаха сбивания, не липсваха и 
строшени витрини. Така че, за да си я набавя, трябваше да потърся посредничест
вото на приятели. А „идеологическата“ литература събира праха по лавиците -  за 
нея няма никакво натискане“1.

Книжният дефицит е следствие от държавно-планово-партийната форма на 
стопанисване и управление в системата на книгоиздаването и книготърговията, при 
която определящи са не потребността, търсенето, печалбата, а идеологическата 
целесъобразност, т.е. „правилност/неправилност“ на съответния културен про
дукт. Директивата е да се поддържа баланс между издаваната преводна книжнина 
от капиталистическия и от социалистическия свят, като приоритет се отдава гга 
последната, най-вече съветската. От друга страна, опашките пред книжарниците, 
„натуралната размяна" на дефицитна книга срещу друга дефицитна стока, черният 
пазар на книги -  всичко изброено би следвало да означава, че човекът по времето 
на социализма е обичал да чете; че културният му хоризонт се е разширявал непре
къснато. Това обаче е вярно дотолкова, доколкото за част от младото поколение и 
интелигенцията четенето, в това число и на дефицитни и забранени книги, пред
ставлява алтернатива на солцлалната и духовната изолация, в която обпцестволпо 
ни е било поставено. При отсъствието на медийно разнообразие и плурализъм на 
мненията книгите от западни автори са един от малкото източници на информация 
понякога единственият!) за света отвъд Желязната завеса; четенето и притежава

нето им е форма на идентификация с този недостъпен и табуиран свят. Не са никак 
малко хората, готови да платят баснословни за тогавашните представи цени, за да 
придобият дефицитни и забранени издания, висока или масова литература, дори 
такава, без художествена стойност, но инкриминирана. За тях комплектуването на 
лична библиотека се превръща в начин на съществуване; уединяването с книгите 
представлява бягство, дори форма на протест и съпротива срещу ограничаването

'Делчев. Б. Дневник. -  София, 1995, с. 179.
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на личностните свободи, срещу манипулацията и дезинформацията, които са ин
струмент на тоталитарната пропагандна машина2 *.

Четенето като престъпление
Четенето (респективно събирането на лична библиотека) през комунистиче

ско-тоталитарния режим никак не е безопасно занимание. Ако бъдеш наклеветен 
(доносниците на ДС се занимаваха и с тази дейност!), че четеш съмнителна или 
забранена литература, този факт може да влезе в досието ти, дори може да те 
арестуват, осъдят, даже изпратят в лагер за ..поправителен труд“. Това се отнася
ше и за чужда „масова“ (т.е. вредна, вражеска) книжнина в оригинал или стари 
издания в превод. Да припомним, че само за разказване на вицове Сашо Сладура. 
великолепен музикант и слънчев човек, е зверски убит в лагера „Слънчев бряг" 
край Ловеч; също, че ползвателите на „спецфонда“2 в големите публични библи
отеки са картотекирани и следени изкъсо. През 70-те и 80-те години на минатия 
век за разпространение на забранени книги биват осъдени и вкарани в затвора или 
изселени от столицата немалко хора (по-известни случаи -  Климентина Иванова. 
Емил Кошлуков, Николай Колев -  Босия). След 1989 г. пък станаха публично дос
тояние съдебните процеси за „разпространение на вредна литература“. За един от 
тях -  срещу Теодосий Беляковски. Владимир Макаров и Катя Лвов -  узнаваме, че 
се е състоял през февруари 1974 г. при закрити врата. Тримата са обвинени, че са 
организирали раздаването на задгранични издания на Ал. Солженицин, М. Булга- 
ков. Б. Пастернак и др. забранени автори-дисиденти. Наложени са им ефективни 
присъди от 5-7 години. Белоемиграмтът Теодосий Беляковски, художник самоук 
и високо ерудирана личност, умира в затвора през 1974 г.4.

Въпреки забраните и репресиите в България се чете тайно, инкриминираните 
и дефицитните книги се разменят, препродават се на черно по безистените около пл. 
„Славейков" и под тезгяха на антикварите, крият се по домовете, таваните и мазе
тата. По нелегални пътища в страната влизат и западни книги и списания -  главно 
от Югославия, където режимът е по-либерален както към книжнината, така и към 
други продукти на културата. Но „опасни“ издания, включително розови романи, 
еротика и порнография, са внасяни по различни канали и от другаде.

Ф и л т ъ р ъ т
Типично нашенски тоталитарен феномен, свързан с битието на книгата, предста

влява т.нар. филтър. Това наименование е присвоено от дузина-две предприемчиви 
и неформални прекупвачи на книги. Нелегалните частни търговци се събират пред

2 По-подробно по този въпрос вж: Бенбасат, А. Личната библиотека-начин на живе
ене или доизживяване. // Бенбасат, А. Печатни пространства и бели полета. -  В. Търново, 
2010. с. 194-204.

‘Спецфонд -  от „Специален фонд“, т.е. фонд с ограничен читателски достъп в 
Народната и други големи библиотеки. Формира се през 50-те години на XX в. по нареж
дане на Главлит (Главна дирекция на издателствата, полиграфическата промишленост и 
търговията с печатни произведения). Достъпът до книгите от „спецфонда“ се разрешава от 
директора на библиотеката след представяне на молба и документ (служебна бележка) от 
ползвателя, с която той трябва да удостовери и мотивира целта на своето искане. Фондът 
е закрит през 1990 г.

4 Вж Солнцева-Накова, Е. Делото срещу Дон Кихот. // Критика, 2003, № 3^4, с. 
74-78; Чипев, К. Книги и процеси. // Критика, 2003, № 3-4, с. 79-82.
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жтикварната книжарница на столичната ул. „Граф Игнатиев" (също държавна) и 
причакват желаещите да продават стари издания (за антикварна се смяташе всяка 
книга, от чието издаване са минали пет години). Практиката на държавния антиквариат 
те предлаганите за откупуване книги първо да се преглеждат от щатни оценители в 
книжарницата; те именно определят кои от изданията ще бъдат изкупени и тяхната 
парична стойност. Сумата се изплаща на клиента, като му се удържа комисиона. 
Между предлаганите за откупуване заглавия има както стари и ценни, издавани преди 
9.1Х.1944 г., така и по-съвременни, но дефицитни, т.е. търсени на черно.

Практиката бе „филтърът" да заговори клиента пред входа на антикварната 
книжарница, като любезно и ненатрапливо предложи да му бъде разрешено да 
прегледа предназначените за продажба книги, да отсее някои (по-търсените!) и да 
ги откупи -  съответно на по-висока цена от тази на антиквариата, и без удръжката 
от 30 процента. Не могат да се отрекат притежаваните от тия млади хора познания 
и професионален усет (неслучайно по време на прехода мнозина от тях се прек
валифицират в редовни книжни търговци, някои от тях днес държат антикварни 
книжарници или сергии). Те умееха правилно да преценяват както качествата на 
книгите, така и културата на клиентите, така че който се уловеше, биваше подлъгван 
да продаде на изгодна за прекупвачите цена най-търсените на черния пазар издания. 
: Търговците от „филтъра" препродаваха стоката на свои клиенти, работеха и
по предварителна заявка -  и печелеха доста добре. Пазарът ставаше скришом из 
безистените, намиращи се около антикварната книжарница на ул. „Граф Игнатиев". 
Милицията, естествено, знаеше за гази дейност, следеше амбулантните нелегални 
антиквари, но рядко реагираше санкциониращо. Службите всъщност се интересу
ваха не от дефицитните заглавия, които излизаха от проверени държавни издател
ства, а от нелегално проникнали книги от Запад или от такива, които фигурират 
в списъците на забранените. Последните също се продаваха през „филтъра", ала 
по-рядко и изключително предпазливо, само по предварителна заявка и само на 
сигурни хора, заради заплахата от арест и репресии.

Като социален феномен „филтърът" може да се оприличи на контрацензура, 
само че не с идеален (като т.нар. самиздат5), а с комерсиален характер. Първо, 
защото се възползва от книжния дефицит, за да извлича печалба. Но, както знаем, 
тоталитарната цензура е информационен филтър със забранителни функции, т.е. 
информационният дефицит се поддържа съзнателно, целенасочено, систематично. 
При книжния ..филтър" -  макар и в много по-ограничени мащаби -  наблюдаваме 
преобърнат (контра)вариант на цензура -  не само породен, но и невъзможен без 
самата цензура. „Филтърът"" се възползва от ограниченията, които идеологията и 
цензурата налагат върху информационния поток, върху каналите за комуникация 
— и печели не зле от това. Но освен комерсиални, къде съзнателно, къде не, този 
нелегален бизнес изпълнява и политически функции. Поради което в известна 
степен също подлежи на контрол; следи се дали и доколко оттам минават забране
ни и „съмнителни" издания, както и на кого се продават. Тъй че между хората от 
„филтъра"" положително е имало и сътрудници на службите.

I

5 Самиздат(рус.) нелегално възпроизвеждане (в много ограничени тиражи) и разпрос
транение на забранена ог тоталитарната власт литература и периодика. Размножаването й се 
извършва на циклостил, ксерокс, пишеща машина, дори на ръка. Разпространен най-много в 
бившия СССР и по-ограничено в някои бивши соцстрани. Преди 1989 г. почти липсва у нас.
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КНИГИТЕ С АВТОГРАФИ НА 
КИРИЛ ХРИСТОВ

В ЛИЧНАТА БИБЛИОТЕКА НА АКАД. М. АРНАУДОВ

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА

За живота и за научната дейност на акад. Михаил Арнаудов, за литературното 
творчество и за житейския път на Кирил Христов има редица издания и публикации. 
Но не едно откритие очаква изследователите на техните биографии, проучвайки 
личната библиотека на академика, която той дарява на родния си град Русе през 
1973 г.

Тази колекция се съхранява в Регионална библиотека „Любен Каравелов" - 
Русе, обособена е в самостоятелен фонд от 6525 единици документи на 25 езика и е 
в хронологическите граници 1806-1974 г. Библиотеката включва ръкописни матери
али, сред които са авторски ръкописи за Софроний Врачански и Любен Каравелов, 
5195 заглавия на книги и отпечатъци. 4651 тома книги, от които 390 екземпляра 
негово лично творчество, в хронологичните граници 1900-1972 г., а също и 223 
периодични издания, снимки, писменото бюро, стола и мастилницата на учения, 
както и две гипсови отливки: на Лаоокоон и посмъртната маска на П. К. Яворов.

Уникална по своята ценност, библиотеката на акад. М. Арнаудов, истински 
учен и интелигент, съдържа 1448 автографа на български и чуждестранни учени, 
писатели, общественици, приятели и др . Това огромно богатство разкрива непо
знати страници от живота на учения и на хората, които чрез автограф и книга са 
изявили своето отнощение към него.

Творци от различни професии, възраст, интереси, пристрастия, съдби и наци
оналности даряват книги научения Михаил Арнаудов. Сред тях има познати имена, 
има забравени вече във времето и по-малко известни на широката аудитория, но 
всички те са обединени от интереса към книгата и към словото. Книгите с автографи 
запазват частица от живота им, бележат черти от техните характери, свидетелстват 
за срещи, творчески връзки, взаимоотношения и приятелства, за превратности на 
съдбата, а това ги прави литературно-исторически безценни, единствени и непов
торими източници за книжната култура през определно време.

Автографите са ценен източник за личността на М. Арнаудов. Те са ескизи към 
портрета както на него, така и на всеки дарител на книга отличната му библиотека. 
Тези интересни, своеобразни, често приятелски или споменни дарствени надписи 
са материализирани документи на времето и знак за специални отношения. Опре
деляни като особен жанр на словесното творчество, автографите често се раждат 
без предварителна подготовка, под непосредствени чувства и впечатления. С .много 
деятели на българската и европейската наука и литература М. Арнаудов поддържа 
приятелство, понякога продължило повече от няколко десетилетия.

Дългогодишна дружба свързва акдд. М. Арнаудов и с Кирил Христов, затова 
в библиотеката му се съхраняват книги за поета, което е свидетелство за изследо
вателския интерес на учения към творчеството на Христов. Такава е монографията
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на Михаил Арнаудов „Кирил Христов: Живот и творчество“, издание на БАН от

. Екземплярът е датиран от Арнаудов: „I екз. 8.11.[ 19]68", изпъстрен е с не
гови бележки, като тази: „с. 375 -  отпаднали редове; Срв. А. Далчев. Афоризми, 
80, а реабилитацията на К. Христов и др". На отделен лист М. Арнаудов предава 
Доказване от 22 април 1968 г. на Иван Богданов за автентичността на книгата за 
Кирил Христов и за намерението му да напише отзив за нея.

В библиотеката на академика има още две книги, посветени на Кирил Христов. 
Първага е : .. Кирил Христов, Димитър Бояджиев, Теодор Траянов в спомените на 
Съвременниците си“ от поредицата „Библиотека. Литературни мемоари" на издател
ство „Български писател", в която на с. 73 Кирил Христов казва за себе си: „Аз не 
Измислям в изкуството си. Аз измислям своите постъпки, като живея. Аз правя от 
Своя живот изкуство, което после нанасям на книга"; и втората -  „ Кирил Христов: 
Издава комитет за отпразнуване четиридесет и пет годишната книжовна дейност на 
*поета в Стара Загора на 18 декември 1938", издание на „Светлина", Сгара Загора.

Признат за създател на модерната любовно-еротична лирика у нас от края 
«а XIX и началото на XX век. последовател на П. Р. Славейков и Ив. Вазов, К. 
Христов е първия т български поет, наложил в поезията ни темата за непреходното 
човешко щастие и красотата на живата природа. С високо самочувствие, самотен 
|и недоразбран, бунтар срещу всякакви зависимости, поет индивидуалист в своето 
Творчество и в своето време. К. Христов изгражда нови морални ценности на тога
вашното общество, което го недолюбва заради нрава и любовните му приключения. 
Скандалите в личния живот, ненавистта и конфликтите в литературните среди 
съпътстват Кирил Христов до последния му час

М. Арнаудов има особена роля в живота на Кирил Христов. Цени го високо, 
'подкрепя го в редица начинания, публикува творбите му в редактираното от него 
Списание „Българска мисъл", съветва го с презрение да отхвърля злобните нападки 
в пресата и обществото. Загрижен за него. през 1921 г. М. Арнаудов прави неспо
лучлив опит да впише Кирил Христов като пълноправен член на Академията на 
Науките. Поддържат кореспонденция през всичките години на неговата емиграция. 
Ученият е помагал и подкрепял поета до последния му час, особено в най-трудни 
житейски моменти.

М. Арнаудов се отнася грижливо към книгите на К. Христов -  някои от тях 
са подвързани и са белязани с инициалите на М. Арнаудов, други, както повечего 
книги в личната му библиотека, носят неговия подпис, датирани са от него и са 
изпъстрени с подчертавания и коментари по текста. Първата стихосбирка на поета 
-..Песни и въздишки", издадена от Христо Олчев през 1896 г„ поставя началото 
на колекцията от книги на Кирил Христов в личната библиотека на М. Арнаудов. 
Стихосбирката е посветена на Ермина Фабрис, млада вдовица и лигераторка от 
Триест, с която младият поет Христов изживява бурен и незабравим любовен роман. 
В библиотекат а на М. Арнаудов ее съхранява и книгата „Мечтатели: Роман на една 
лятна нощ" на Кирил Христов от 1925 г„ но не с автограф от автора, а от човек, 
койго е знаел за дружеските отношения на поета и учения: „На многозаслужилия 
на българскат а литература добър българин и смелия общественик г-н професор М. 
Арнаудов ог В. II. Йорданов". Още по-показателен в това отношение е следният 
автограф: „На най-добрия приятел на автора -  големия наш литератор ув. г-н М. 
Арнаудов. С топло чувство от В. Н. Панайотова. 27/1. 1933“. поставен на „Ръче
ница". пиеса в 3 действия от К. Христов, второ преработено издание от 1933 г. на 
издателя Е Ф. Чипев.
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Списъкът с книги на Кирил Христов не е малък, но ще се спрем само на 
тези, които представляват особен интерес и установяват характера на отношенията 
между него и Михаил Арнаудов. За взаимоотношенията им говорят както книгите 
на Кирил Христов, подробно четени и разработвани от М. Арнаудов, съхранени 
в неговата библиотека, така и посвещенията-уважителни, недвусмислени, прия
телски, някои нетрадиционни.

22-те заглавия на произведения на Кирил Христов в библиотеката на М. 
Арнаудов, от които 12 са с негови автографи и 4 са с преводи от чешки, руски, 
италиански и други езици, бележат активни взаимоотношения между двамата и 
приятелско внимание, предимно за периода 1911-1944 г.

Автографите за М. Арнаудов в първите години се отличават с краткост и 
сдържаност, например: ,. Г-ну М. Арнаудову. Кирил Христов“ в „Слънчогледи; 
Самодивска китка; 1п1егтег2о; Царски сонети“; „Г-ну д-ру М. Арнаудову. Кирил 
Христов“ в „Химни на зората: Тихи песни и легенди за живота и за смъртта” (сн. 
1). И двете книги са издадени в София от Ал. Паскалев през 1911 г. и са отпечатани 
в Придворната печатница. „Победни песни: 1913-1916“ Кирил Христов подарява 
със следния автограф: „Г-ну д-р М. Арнаудову. Авторът. София, 8 юни [ 1 ]916“.

С времето автографите стават все по-дълги, по-топли и приятелски, дори 
изповедни. „Г1туег$. ргоГевогоУ! Ог М. Агпаисюуоу! § уугахет оббапозб. Куп! 
СЬпзюГГ4 е автографът от 4 юли 1913 г. на подарената книга „На нож!: Нови песни 
и стихотворения”.

В послеслова от 18 септември 1920 г. на второто издание на „Празник в 
пламъци: Драматически поеми“, издание на Ал. Паскалев от 1921 г„ М. Арнаудов 
определя книгата на Кирил Христов като „едно от най-правдивите му табла на чо
вешката душа и една от най-правдивите изповеди на поета”. Послесловът завършва 
с пожеланието да се представят тези „драматически етюди“ в Народния театър „под 
вещо ръководство“ и от „артисти, способни да се вживеят в подобни психологиче
ски проблеми“ [...]. за да не пострада нежната поезия и тънката характеристика”. 
Запазени са два екземпляра от томчето, единият, от които е изпъстрен с бележки 
на М. Арнаудов. В дарствения надпис (сн. 2) към това произведение на Кирил 
Христов се заключават сведения за личната и творческата му биография, неговото 
отношение към различни страни на културния и обществения живот:

На Михаила Арнаудов.
Приятелю, сакатото ни племе
пе знай па равновесието храм -
не чуди ли те болки тъй големи.
че чакам аз прибулепо да дам?

София. 23.XII. 1921 Кирил

В библиотеката се съхраняват два екземпляра от „Вълнолом“ на К. Христов, 
издаден през 1937 г. в поредицата „Древна България“. Към единия екземпляр М. 
Арнаудов подвързва поемата „Манфред“ на Джордж Байрон в превод на Кирил 
Христов, публикувана от Ал. Паскалев през 1920 г„ която е получил с краткия, 
но много показателен за взаимоотношенията им автограф: „На Михаила. Кирил. 
17.И.[1]920“.

Със следния текст: „На Михаил Арнаудов с приятелска преданост Кирил
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Христов. София. 29.\П.[19]39.“ е подарено второто издание на „Химни на зората“. 
Книгата ..Майстор и дявол: Сцени от живота на българите в началото на X столе
тие“, издание на „Завети“ през 1939 г.. носи следния дарствен надпис (сн. 3): „На 
Михаил Арнаудов, възкресител на големи и малки от българското Възраждане. С 
приятелска преданост Кирил Христов. Красно село, Коледа, 1942". През 1941 г. 
Кирил Христов подарява „Игра над бездни" (сн. 4), издание на Ив. Коюмджиев, с 
посвещението: „На Михаила Арнаудов с[ъс] старото неизменно приятелство. Кирил 
Христов. София. 18.1У.[19]41“.

За поета М. Арнаудов остава единственият литературен критик, комуто той 
доверява свои ръкописи. За това свидетелства допълнението, направено от М. 
Арнаудов в полето на с. 5 на драмата „Стълпотворение" (изданието е на автора и е 
печатано през 1905 г. в печатницата на П. М. Бъзайтов): „В ръкописа: На свободния 
и високопросветен мъж г-н Ив. Д. Шишманов, министър на народното просвеще
ние“. Посвещението в печатното издание е отпаднало. В книгата има допълнителен 
пист, на който М. Арнаудов е изброил характерни черти за творчеството на Кирил 
Христов.

Книгите могат да разкажат много, но кратките редове на автографите раз
криван творческата личност на поета Кирил Христов в цялата й противоречивост 
и позволяват да се възстановят и уточнят интересни моменти от творческата му 
биография, да се вникне в същността на епохата, в която живее и твори. През 
1903 г. е издадена книгата на Кирил Христов ..Избрани стихотворения“, където 
в предговора си Иван Вазов го определя най-точно: „А Кирил Христов и сега е 
гордост на нашата поезия“. * I.

1'ки 2М Л(. Лук
! ' '  ' / > 'А

I.
Х И М Н И  Н А  З О Р А Т А ,  т и х и  п и с н и
И ЛЕГЕНДИ ЗА ЖИВОТА И ЗА СМЪРТЬТА. 
ПРЪВЪ СБСРННКЪ стихотворения отъ ки-
РИЛЪ КРИСТОВЪ. ИЗЛАТЕЛЬТЬ АЛЕН 
САИДЪРЪ ПАСКАЛГВЪ НАПЕЧАТА КНИГАТА
ТОЧНО ПО РЖКОПИСА ВЪ ПРИДВОРНАТА ПЕ
ЧАТНИЦА НА ИВ К А ДЕЛА ВЪ СОФИЯ НА ХИЛЯДО
дашстотинъ и единадесета година, мь-
СНГЬ АВГУСТЬ. и СИ ЗАПАЗВА ВСИЧКИ ПРАВА
НА СОБСТВЕНОСТЬ ВЪРХУ ТОВА ПЪРВО ПО 
РЕДЪ ИЗДАНИЕ оть двт> ХИЛЯДИ, И ТРИНАДЕ
СЕТ Ь К&СА— ТРИИАДЕСЕГВ НА ВЕЛИКОЛЕПНА
ХАРТИЯ, НОМЕРИРАНИ И НОСЕШИ ПОДПИСА
НА АВТОРА.
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СТАТИСТИКАТА ЗА 
ПЕЧАТНИТЕ НИ ИЗДАНИЯ

З А  Н Е Й Н А Т А  И С Т О Р И Я  
И  С Ъ В Р Е М Е Н Н О Т О  Й  С Ъ С Т О Я Н И Е

АНИ ГЕРГОВА

Първите известия за книгите на български език и за българската литерату
ра се появяват в края на XVIII и началото на XIX в.* 1. По време на синкретичния 
етап от развитието на знанията за тях: стимулиращо въздейства чуждестранната 
славистика1. Тя започва да проявява все по-силен интерес към старобългарското 
писмено слово и към ранните печатни издания, израз на стремежа за национално 
самоопределение. България, полузабравена от света „безкнижница", но с осно
вополагаща културна роля преди векове, интригува мисленето и на западни, и на 
източни изследователи. Те издирват, описват и публикуват свидетелства за бъл
гарската книжнина, насочват се да установяват нейните количествени измерения. 
Руският филолог Изличи И. Срезневски (1812-1880) през 1846 г. издава „Очерк 
книгопечаташя в Болгарт“ в „Журнал министерства народното просвещения“4. В 
неговото предисловие изразява съчувствие към заддунавските българи, които „не 
могат да се надяват на нищо“, подпомагащо книжнината. Тя е „нужен насъщен 
хляб" и само науката може да е от полза. Затова Срезневски пръв изработва хроно
логично подреден списък на печатните книги от 1806 до 1845 г. В него посочва 62 
издания, половината от които преглежда бе У1 8И, а за останалите ползва сведения от 
предходни публикации на П. И. Кепен, В. Копитар, Ю. Венелин. В. Априлов. Шест 
години след Срезневски българинът Иван Шопов (1826-1853) издава „Списък на 
български книги на нововъзрождаемата българска писменост в Х1Х-Й век“ в „Ца
риградски вестник“ (бр. 2, 6 септ. 1852). За да се открои количеството им, всяка 
от тях носи пореден номер. Така Шопов изброява от 1806 до 1850 г. 137 заглавия. 
Към тях редакцията на вестника в самостоятелната книжка прибавя още 5. Първата 
българска библиография дава подтик на периодичните издания от края на 50-те 
години насетне да публикуват сведения, отзиви и рецензии за новопоявяващите се 
издания на български език. Показателна в това отношение е статията „Две-три думи 
за новобългарската книжнина" в сп. „Българскикнижици" (бр. 34, юни 1862), която 
има предназначението да припомни делото на Иван Шопов, като включва таблица,

' Цветанов. Ц. Материали по история на българската библиография до Освобожде
нието. -  София : Наука и изкуство, 1955. -  157 с.

2 Янакиева. Т. Синкретичен етап в развитието на библиографията по нова българска 
литература. // Известия на НБКМ, XIII, 1973, с. 475-498. [Също в: Библиография и лите

ратура. София : Графика-19, 2001, с. 21 -39.
1 Гергова, А. Ранната славистика -  стимул за изучаването на българското книжовно 

наследство. // Книжовно-документално наследство. -  София, УИ Св. Климент Охридски, 
2006. с. 74-81.
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отразяваща по години броя на 142-те издания, известени от него. Напомня се още, 
че за изминалите 10 години назрява нуждата да бъде представено с „колко (курсив 
в статията) и с какви книги се е обогатила“ книжнината на народа ни, като се до
пълни Шоповият списък или се изработи нов. Доводите за този призив са: така ще 
се направи „услуга на науката“, ще бъде показана „нравствена сила... по-висока от 
материалната“, ще се установи степента на „умственото развитие“, ще се покажем 
„подобни на другите образовани народи в Европа“. В подкрепа на идеите за изди
гане на националното самосъзнание е „Книгопис на новобългарската книжнина 
1806-1870“ (1972) на чешкия славист, предан приятел на България, Константин 
Иречек (1854-1919). Това е най-изчерпателната доосвобожденска библиография, 
чийто съставител ползва поредица достоверни източници: списъка на Ив. Шопов, 
поканен от родственика на Иречек П. Шафарик, „разписите" и „летоструите“ на 1 
Хр. Г. Данов, притежанията на библиотеки във Виена и Прага. Библиографията | 
посочва 550 заглавия на книги, периодични издания, географски карти и др. За | 
първи път тя включва систематичен указател, в който заглавията са разпределени | 
в 11 отдела и 5 подотдела в зависимост ог наличието им.

Накратко систематизираната справка за количествените наблюдения на бъл- ] 
гарските печатни издания до Освобождението заслужава коментар. Те възникват в , 
първата половина на XIX в., когато условията за развитие са крайно неблагоприятни. 
Множат се през третата четвърт на века, като водещите мотиви на техните състави-1 
тели са възрожденско-патриотични и културно-просветни. Докато в европейските | 
самостоятелни държави -  като Латвия, Прусия, Франция, Англия, Русия, в края на 
XVIII и началото на XIX в. вече е създадена официална статистика, то за българите 
статистическата практика е малко позната. В Османската империя несистемно и 
откъслечно са събирани сведения, главно за населението и пазарите. Официални 
данни са публикувани по вилаети, санджаци и кази в годишниците „Салнаме“] 
(1877-1888). През последните десетилетия преди Освобождението хрониките в раз-1 
лични български вестници въвеждат понятието „статистика“ и съобщават резултати ] 
от такъв род измервания за населението по света и в различни османски владения4. 
Важното в случая е, че възрожденските българи сами поемат инициативата да се 
следи какви и колко са печатните им издания, оценявани като национален подвиг 
и престиж. Първооснова за статистическите наблюдения и измервания е библио
графията, чиито тогавашни названия са „списък“, „разпие“, „книгопис".

Проявленията на българския книжовен живот слее) Освобождението продъл
жават възрожденските традиции, но изградената през 1881 г. официална статистика, 
която има така много и толкова трудни задачи, не се ангажира с тях. За да се води 
статистика на печатните издания, е наложително да се създадат необходимите пред
поставки: да се изградят библиотеки, в които да се събират и съхраняват, и да се 
осигури библиографското им отразяване. Затова далновидни и деятелни личности 
поемат такива народополезни мисии. Те създават народните библиотеки в София 
(1878) и в Пловдив (1879), подготвят закони, които гарантират постъпленията в тях 
на новоиздаваното. В приетия през 1881 г. от Областното събрание на Източна Ру
мелия Закон за свободата на печата е записано: „При обнародване на всяко печатно 
нещо печатарят е длъжен да дава по два екземпляра на Областната библиотека, инак

4 Справка за статистически сведения -  по предметния показалец на: Стоянов, М. 
Българска възрожденска книжнина. Т. 2. -  София : Наука и изкуство, 1959, с. 937.
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ще се наказва с глоба от 15-20 гроша" (член 4). През 1883 г. Народното събрание на 
Княжество България също утвърждава Закон за печата, съгласно който „издателите 
на периодичните и непериодичните списания и каквито и да било печатни книги, 
длъжни са да изпровождат в Народната библиотека в София по два екземпляра 
даром" (член 93). През следващите години директорите на двете библиотеки пи
шат писма до Министерството на народното просвещение, с които настояват да 
се регламентира задължителният депозит по начин, показващ как да се изработва 
националната библиография. Неин родоначалник е Александър Теодоров-Балап 
(1859-1958). Още като студент в Прага през 1882 г. той започва да събира сведения 
за новобългарската книжнина, за да допълни Иречековия книгопис и за да продъл
жи да известява за новоиздаваното. Така през 1885 г. в „Периодическо списание 
на Българското книжовно дружество", вече издавано в София, той представя 1116 
заглавия. В текст след тях споделя тревога и недоволство от „спънките" пред кни- 
гописните занятия и настоява за своевременното им преодоляване.

За осъществяване на тези идеи, решаваща роля се отрежда на Закона за депо
зиране на печатни издания в Народните библиотеки, утвърден на 31 януари 1897 г. 
Нег овият член 5 гласи: „Народната библиотека се задължава да издава тримесечен 
библиографски бюлетин". Този закон -  първи на Балканите и един от първите в 
Европа -  е замислен модерно и защитен убедително от Константин Величков, ми
нистър на просвещението, но привеждането му в действие в следващите десетилетия 
е затруднявано. Сроковете за издаването на „Библиографския бюлетин" трудно се 
изпълняват, той закъснява, понякога значително, поради което загубва функцията 
на текущ информационен източник. Причините са много: нерегулярен депозит, 
непоследователно осигурена финансова издръжка от държавата, недостатъчен е 
капацитет' от лица, които изработват библиографски записи.

През първото десетилетие на XX в. има няколко значителни събития в българ
ската библиография. Балан, събрал упорито нейно „градиво", подготвя „Български 
книгопис за 100 години 1806-1905" (1909), който съдържа 15 258 описания на 
книги, вестници, списания, географски карти, ликове. Никола Михов (1874-1962), 
защитил в Брюкселския университет докторат -  „История на статистиката", а от 
1918 г. поддиректор на Народната библиотека в София, издига равнището на биб- 
лиографските изследвания и известява за тях в Европа. В периода 1909-1910 г. той 
е в Международния библиографски институт (МБИ) в Брюксел, в чието издание 
има публикация за тях. Ячо Хлебаров (1887-1957), станал редактор на списание 
„Книжовник" (1910) и на подновеното списание „Читалище" (от 1911). орган на 
Читалищния съюз, се издига като водещ читалищен деец, защитник на идеите на 
МБИ и обединител в действията на библиотекарите, библиографите и издатели
те. Така статистическият годишник, издаван от Главна дирекция на статистиката 
на Царство България, за първи път включва статистически таблици за печатните 
издания през 1910 г. (за 1909), а в „Библиографически бюлетин" (ББ) от 1912 г.5.

Двадесетте година наXXв. настъпват след изпитанията на военновременния 
период (1912-1918) и след сключването на несправедливо тежкия за българите

5Зотова, Кр.. К.Ставрев, Р. Хинова. Летопис на законодателството за задължителния 
депозит и на по-важните събития в развитието на текущата национална библиография. // 90 
години законодателство за задължителния депозит и текущата национална библиография 
на България. Сборник. -  София : НБКМ, 1988, с. 34-76.
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Ньойски мирен договор (1919). Големи са стопанските несгоди и разочарованията 
от крушението на националната идея за обединението на земите, населявани от 
съотечественици. Въпреки бедностга и угнетителната обстановка българските 
печатни издания отново започват да нарастват количествено. Издават се и трудове, 
които припомнят възрожденското книжовно минало и доказват жизнеспособността 
на българския народ, заслу жаващ по-добро бъдеще. Стилиян Кутинчев (1872-1934), 
директор на Държавната печатница (1919-1920), издава труда „Печатарството 
в България до Освобождението. Принос към културната история на България” 
(1920). В него проследява съдбите на възрожденските печатници и дава обоб
щена количествена оценка за произведеното от тях, разпределено по периоди и 
сравнено с постигнатото в Сърбия и в Гърция. Поучително е заключението: „Не 
са търговските аспирации, които са положили основите на българското книгопе
чатане, а идейният стремеж към резултатна дейност за будене на националното 
съзнание за осветление и напътстване проблемите на българското възраждане. 
С това то се отличава и стои настрана от обществените подбудителни причини, 
които са създавали условията и са подхранвали развоя на печатарството в други
те културни народи”1’. Никола Начов (1859-1940) също като Ст. Кутинчев черпи 
статистически данни от Балановия книгопис, към който е направил „Добавки и 
оправки”, за да подготви труда „Новобългарската книга и печатното дело у нас от 
1806-1877”. В него е набелязана програма за книжовните количествени измерва
ния: за авторите, за изданията по отрасли на знанието, за редакторите, за местата 
на издаване, за оригиналните и преводните заглавия. Изводът на 11. Начов е: 
„Споменатият книгопис ... съдържа страници от историята на нашето възраждане. 
Нека се взрем в него, за да видим какво той ни учи!”* * 7. В това време не само към 
книжнината от миналото са обърнати погледите -  нараства заинтересоваността 
и от съвремието й. През 1920 г. нов Закон за депозита включва като обекти на 
съхраняване и на библиографско и статистическо наблюдение „литографиите” 
издания, а допълненията и измененията му през 1925 г. посочват като субекти за 
придобиване на депозитни екземпляри освен софийската и пловдивската народни 
библиотеки -  търновската и шуменската библиотеки. Божан Ангелов (1873-1958), 
директор на Народната библиотека в София (1923-1928), усъвършенства текуща
та национална библиография и обогатява статистиката на печатните издания. В 
„Библиографическия бюлетин” за 1919-1923 г. и за 1924-1925 г. са приложени 
таблици за количествените разпределения на книгите по предмет, по език, по гра
дове, а за авторите и преводачите са направени азбучни показалци. БорисДякович 
( 1868-1937). дългогодишен директор на Народната библиотека в Пловдив, чиято 
документация е поддържана изрядно, също подготвя публикации за статистиката 
на българската книга през 1926 и 1927 гЛ Павел Орешков (1884-1955), статистик, 
специализирал във Виена и в Санкт Петербург, работи в Народната библиотека в 
София, където ръководи библиографския отдел (1929-1934). Той променя загла
вието на „Библиографическия бюлетин” в „Български книгопис” (1929), въвежда

‘'Кутинчев, Ст. Печатарството в България до Освобождението. Принос към културната
история на България. -  София : Държ. п-ца, 1920. с. 68.

7 Начов, Н. Новобългарската книга и печатното дело у нас от 1806-1877. -  София : 
Придв. п-ца. 1921, с. 22.

к Дякович. Б. Българската книга през 1926. // Читалище, 1928, № 1-2, с. 15-23.
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в него систематично групиране на книгите и публикува статистически изследвания 
за развоя им по време на войните (1912-1918) и след тях (1919-1928)°.

Тодор Боров (1901 -1993) създава през 1930 г. първото българско списание по 
библиоистория, библиогеория и библиокритика ..Българска книга“, което дава отра
жение върху развитието на този „синтетичен" (негов термин) отрасъл на знанието. 
То не само включва статии, обобщаващи статистическите измервания, но отстоява 
принципи, че именно библиографските описи са точните източници, гарантиращи 
тяхната достоверност. Най-сериозен критически анализ и осмислено ползване 
на статистиката представя трудът на Т. Боров „Българската книга“ (1935)'°. След 
ретроспекция на възрожденската и ранноследосвобожденската българска книжни
на. той съсредоточава вниманието върху незавидната роля и съдба на книгата от 
началото на 30-ге години на XX в. Въвежда съпоставимост между количеството 
заглавия на книги в България и в други държави, за да покаже, че нашият напредък 
е повече привиден. Доказва, че повече са т.нар. „оригинални“ от български автори 
издания, отколкото преводните, които „със съвсем редки изключения и досега 
още са под желаното европейско равнище”. Градира по тематика количествата на 
заглавията книги, като посочва, че водещите са: по т.нар. социология, където се 
включват цялата политико-обществена и икономическа литература, протоколи, 
отчети, статистически публикации и др. подобни -  27%; по образование -  18%; по 
литература, художествена по характер -  13%. Установява, че българската книга не 
е голяма по обем, че най-голям е броят на изданията, които са със 17 до 32 стра
ници. а повече от половината -  до 64. Голяма част от книгите са в тираж до 1000 
екземпляра, обикновено „неподвързани и неподшити дори, на сравнително проста и 
нетрайна хартия“ и в малки формати. Българските книги са евтини, като причините 
според Т. Боров са в калкулациите за тяхната цена, която почти нищо не предвиж
да за авторски и преводачески хонорари и съвсем недостатъчно -  за издателска и 
книжарска печалба. Заключителните констатации се отнасят до връзката между 
книгата и читателя, която след Освобождението „полека-лека изгубва всякакво 
значение“ -  рядко в българския дом има библиотека, а обществените са в „плачевно 
състояние“. Аргументите за тази оценка Т. Боров настоятелно излага в поредица 
статии, публицистични но характер и събрани в сборника „Книги. Библиотеки. 
Библиография“ (1941). В предговора му той поредно призовава: „Борбата за добра 
книга, за живи библиотеки и библиография трябва да продължава и при днешните 
условия -  дори да имаме съзнание, че е много мъчно работите да се оправят от 
опашката! Все пак. най-добре е, струва ми се, всеки да кове според силите си в 
собствената област“. Като решаващ фактор за издигане на книжовната култура Т. 
Боров определя библиографията, за чието институционализиране енергично ратува 
и успява да осъществи с Българския библиографски институт (ББИ), основан на 
22 март 1941 г„ като автономен -  със закон и устав. С този акт условно приключва 
следосвобожденският етап от развитието на текущата национална библиография и 
разработваната на нейна основа статистика на печатните издания. Както стана ясно. * 111

4 Орешков. П. Българската книга през войните (1912-1918). // Българска книга, 
1930. № 4-5, с. 379-390; Книжнината в навечерието на войните и съдбата й до 1928 г. // 
Училищен преглед, 193 I. № 7, с. 1057-1070; Книгата в България през 1930 година. -  Пле
вен, 1931. 17 с.

111 Боров, Т. Българската книга. -  София : Придв. п-ца, 1935. -  31 с.

Библиотека 5 ’ 2 0 1 0 49



Ю б и л е й

в онези времена са положени усилия за регулация на организацията на тези процеси 
както от народните библиотеки, така и от официалната статистика. През 1910 г. със 
Закон за Главна дирекция на статистиката е издигнат нейният ранг. За утвърждението 
й като модерно държавно учреждение заслуга има нейният директор Кирил Попов 
( 1870-1927), който разгръща статистически изучавания в областта на демографията, 
стопанския и социално-културния живот на страната. В изданието от 1920 г. са публи
кувани данни за библиотеките в страната, за четените в тях книги и за периодичните 
издания. Тази програма е следвана в следващите томове на официалната статистика 
-  от V до XXXIII. По отношение методологията на статистическото отчитане и на 
анализа на неговите резултати водещи инициатори са личности, високообразовани, 
ерудити, амбициозно мислещи. Въпреки че този род специална статистика се развива 
с възходи и спадове (закъснения, лъкатушения в избора на обекти и показатели за 
тях, различия в цифровите резултати), тя има вече своята традиция.

През 1944 г. в общата държавна политика и в книжовния живот настъпва 
решителен поврат". Започва период на генерални промени: след референдум е 
премахнато монархическото управление (1946), приема се нова конституция (1947), 
национализират се банките, мините и промишлеността, включително печатниците 
(1947), ликвидирана е частната собственост на издателствата (1948) и на книготър- 
говията (1952). Политическата воля налага да бъде напълно отхвърлено „буржоазно- 
капиталистическото минало", като на основата на официално утвърдени списъци се 
извършва „прочистване" на книжния пазар и фондовете на обществените библиотеки. 
Първа роля е отредена на марксистко-ленинската идеология и дейностите, свързани 
с културата и науката, се пренасочват изцяло към нея. Налага се властова доминация 
на комунистическата партия, която разчита на пропагандата чрез печатни издания.

В условията на драматичен преход, съпроводен от безпаричие и недоимък, 
на съсипана от бомбардировките столица, център на българската култура, Т. Боров 
поема отговорност за спасяване на националните книжовни богатства чрез достро
яване сградата на Народната библиотека в София и бързо организиране на нейната 
дейност. Той е неин директор (1944-1949) и директор на ББИ (през 1948 г. утвърден 
за държавно учреждение), поел отговорности за националната библиография, ре
троспективна и текуща, за оползотворяването й в каталогизацията на библиотеките 
и в статистическите измервания на печатните издания (Вж. „Летописа", т. 5 на цит. 
лит.). Общият извод за ББИ налага мнението, че тези задачи са изпълнявани в срок и 
с амбиции за качество, гарантирано от вещи лица, работещи в екипи11 12 13. Равносметка 
за състоянието на книгоиздаването след Девети септември има за цел да направи 
Ценко Цветанов (1904-1960), работил в ББИ от 1948 г. Неговият трудп набелязва 
осъществените промени: след ликвидирането на около 200 частни издателства се 
създават държавни, обществени и ведомствени, всяко от които е с профилирана 
тематична насоченост. През 1950 г. се изгражда централизиран орган на държавно 
управление, ръководещ издателското дело, полиграфията и книгоразпространение
то. Той утвърждава плановете в сектора и по този начин направлява развитието на

11 Гергова, А. Книгоиздаването. // България 20. век : Алманах. -  София : АБВ кооп 
2000, Труд, 1999, с. 793-800.

12 Зотова, Кр. Български библиографски институт : 1945-1955. -  София : Наука и 
изкуство, 1955. — 96 с.

13 Цветанов, Ц. Българската книга след Девети септември : Статистически анализ. 
-  София : Наука и изкуство, 1952. -  80 с.
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печатната продукция като цяло. Регулативна и представително-пропагандна функ
ция в тези процедури се отрежда на статистическите измервания на излязлото от 
печат. Теоретичен размисъл за тях предоставя Кремена Затова, която първоначално 
работи в ББИ (1952-1964), а след сливането му с Народната библиотека „Кирил и 
Методий" (НБКМ) в течение на 35 години ръководи националната библиография, 
неин важен отдел. В своя обширна студия14 тя разисква аргументирано целите и 
задачите на библиографската статистика, обектите на статистическо отчитане, 
обработката и системата от показатели, публикуването на статистически данни. 
Поуки за тази отговорна дейност Кр. Зотова черпи от опита на СССР и неговата 
Всесъюзна книжна палата. От 1955 г. ББИ, опирайки се на закона за задължител
ното депозиране, издава като приложение на „Български книгопис" статистическия 
преглед „Книги и периодични издания в НР България"15. Тези данни са отразени и 
в „Статистически годишник на НР България (съкратено издание)"16 (1956), който 
е първата публикация на Централното статистическо управление (ЦСУ) и сумира 
сведения от 1948-1955 г. Необходимостта от функционална връзка между текущата 
библиография и статистиката на печатните издания кара ЦСУ да постави въпро
са за уеднаквяване на статистическите сведения и да предприеме мерки за нова 
организация на първичното отчитане. От 1962 г. всички печатници са задължени 
наред с депозитните екземпляри да предоставят попълнени статистически листове 
с данни за тиражите. Подготвя и нова програма за статистическа обработка, като 
ББИ дава данните, а ЦСУ ги сводира и представя в публикации. Първият самос
тоятелен статистически сборник „Книгоиздаване и печат в НР България" обхваща 
периода 1962-1963 г .и е  издаден през 1964 г. В него статистическите таблици са 
повече на брой: за книгите, нотните и графичните издания -  19, а за периодичните 
издания -  12. За първи път се въвежда: отчитане на книгите по предназначение, по 
обем (отделно-брошури), за широко и ограничено разпространение, по поредност 
на изданието. Тази практика Кр. Зотова проследява в статия, посветена на 25-го- 
дишнинага на книжовната статистика в НР България'7.

За целите на настоящия исторически преглед е уместно да насочим внимани
ето и към други съпътстващи и последващи явления в статистиката на печатните 
издания.

1. През 1950 г. ЮНЕСКО започва да публикува сведения за световната кни
жовна продукция. Забелязват се съществени различия в отчитането на отделните 
страни и се създава работна група за стандартизация на статистическите данни 
в международен план. Тя подготвя доклади, на основата на които през 1964 г. 
ЮНЕСКО утвърждава „Препоръки относно международната нормализация на 
статистиките за издаването на книги и периодични издания Те са съобразени 14 15 16 17 18

14 Зотова, Кр. Статистиката на печата в СССР : Поуки за нейното организиране и 
разширяване у нас. // Годншник на ББИ. Т. 3, 1952-1953. -  София : 1955, с. 61-78.

15 Боров, Т. Български библиографски институт : 1941-1963. // Книга и литература. 
-  София : Бълг. писател, 1981, с. 279-316.

16 Статистически годишник на Народна Република България (съкратено издание). 
-София : ЦСУ, 1956.-120 с.

17 Зотова, Кр. 25 години статистика на българската книжнина. // Библиотекар, 1969, 
№ 7-8, с. 15-20.

18 КесоттапбаНоп сопсетаШ 1а погтаПзайоп т1етаиопа1е без з1айзбяиез бе Гебкюп 
бе Пугез е! бе репоб1яиез абор1ее раг 1а сопРегепсе §епега!е а за 1ге1 21е т е  зеззюп, Рапз, 19 
поуетЬге 1964. -  Рапз : 1Л4Е8СО, 1964. -  21 р.
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в българската статистическа публикация за 1964-1965 г., издадена през 1966 г.|у, в 
кояго е включена разработка на издаваните книги и по Универсалната десетична 
класификация. По този начин е осигурена основа за сравнения на издателската 
продукция по съдържание.

2. В началото на 60-те години на XX в. започва дискусия зат.нар. ..сив поток”, 
инициирана от най-висша за тогавашната България инстанция -  Поли тбюро на 1(К 
на БКП. При подготовката на отчетно-изборно събрание на партийната организа
ция в Съюза на българските писатели държавният и партиен ръководител прави 
констатации, че в книгоиздаването ..недостатъчно се вземат предвид идейно-худо
жествените качества на литературните произведения”, че ..често се издават книги, 
които не се търсят, лежат с години по рафтовете на книжарниците и в складовете". 
В писмо до Националния комитет за провеждане и у нас на Международната година 
на книгата -  1972 Т. Живков отново дава критична оценка: ..Издаването на слаби 
и ненужни книги, да не говорим за вредните, е особено непростително във време, 
когато хубавата и нужната книга не достига поради ограничените възможности 
на материалната база и наличната хартия”. Затова, продължава той, „трябва да се 
издигат прегради пред сивия поток, да се решават проблемите на подбора, да се 
увеличават възможностите за издаването на хубавата и полезната книга”. Посоче
ните изводи не са случайни -  те са известни и на обществото. Налице са призна
ците. че има неудовлетвореност от агресивна посредственост в литературата, че в 
книготворчеството се забелязва привкусът на графоманията, че то забележимо се 
разминава с интересите на читателите.

3. За преодоляване на посочените недъзи се търси изход на само в изработва
нето на нормативни документи, но и в научните изследвания. В началото на 70-те 
години такива цели се поставят пред Научния център по печата, чиято проблематика 
се свързва с книгоиздаването, книгоразпространението, социологията на четенето. 
Тогавашният Комитет по печата му възлага изследването „Книгата и читателят в 
НРБ“ ( 1976)20. Неговият първи дял разработва структурния модел на националната 
издателска продукция от 1968 до 1972 г. На базата на статистиката -  българска и на 
СИВ -  са направени сравнения на екземплярите от книги, ежегодно предоставяни 
налице от населението. Докато във водещи в социалистическия лагер държави (ГДР. 
Унгария, СССР) те са 6-7, в България са 4-5. Прирастът на заглавията е постъпателен, 
но невисок и стремително нарастващ, както е за тиражите. Разпределението на за
главията книги по десетичната класификация, отразена в статистиката на ЮНЕСКО, 
показва, че в НРБ върхови количествени показатели са постигнати в издаването на 
книги от раздела „Политика. Политикономия”. по-високи отколкото в СССР, САЩ. 
Франция и Унгария. Значителен е от носителният дял на художествената литература, 
но по-нисък огколкото във водещи книжовни държави (като Франция, например). По 
отношение на преизданията, съот несени към първите издания, в разглеждания период 
те имат осезаем превес само при учебниците. Статистическите данни показват още, 
че преводната художествена литература съставлява едва 27%. а предназначената за 
деца -  17%. В анализа на статистиката за основните групи книги по предназначение 
е установено, че крайно необходимо е увеличаването на справочните издания по 
техника, селско стопанство, природни науки и медицина. Вторият дял от разисква- 14 *
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14 Книгошдаване и печат. Статистически сборник : 1964-1965. -София : ЦСУ, 1966.
211 Книгата и читателят в НРБ. -  София : Наука и изкуство, 1976. -  165 с.
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ното изследване представя „Социологически аспекти на четенето“. Те са разгледани 
въз основа на групова анонимна анкета на населението (4790 души), наблюдения 
на книжарниците в цялата страна, на пропагандата и рекламата чрез средствата 
за масова информация, интервюта на 260 души, целящи да установят мотивите за 
избор на книги. Събраните данни позволяват да се направят изводи за читателската 
активност, за насочеността на читателските интереси и факторите, които им влияят. 
Отделям внимание на това изследване, тъй като то показва изпреварващата роля на 
науката книгознание по отношение на реализираната издателска политика, като я 
оценява с количествени статистически и социологически данни.

В периода до края на 80-те години от XX в. ежегодно са отпечатвани статис
тическите годишници „Книгоиздаване и печат“. Те са регулярно поддържани от 
централ ното управление на държавната статистика-до 1975 г. към Министерството 
на информацията и съобщенията, след това към Министерски съвет и към Комитета 
по единна система за социална информация при Министерския съвет. Проследя
ването им по съдържание установява, че в тях се въвеждат някои конкретизации и 
уточнения, които целят да се постигат пълнота и достоверност на статистическите 
измервания21. В изданията са включени „Методологически бележки“, даващи оп
ределения на ползваните термини и указания как да се борави с наличната инфор
мация. В някои от ежегодниците е предоставена обобщено-аналитична разработка, 
която чрез сравнения с данните от предходни етапи оценява тенденциите в развити
ето на книгоиздаването и печата в България. Докато общо взето те са положителни 
до 1984 -1985 г„ върхови в количествените резултати, то в изданието, отразяващо 
данните за 1989 г. (издадено 1990), те са твърде критични. Правят се изводи, че 
за последните 5 години с 628 намалява броят на издадените заглавия книги, а по 
показателя брой екземпляри на лице от населението резултатът е спаднал от 7,0 на 
6.5. Това е следствие от сниженото производство на научните, научнопопулярните, 
литературно-художествените, детско-юношеските и преводните издания. За учеб
ната литература, съставяща 24% от общата издателска продукция, се твърди, че „не 
задоволява изискванията на обществото в нашата страна както по отношение на 
съдържанието и обема, така и по оформлението, печата и качеството на хартията“. 
Въпреки че интересът към художествената литература от страна на широкия кръг 
от читатели нараства, по заглавия тя съставлява през 1989 г. едва 12,4% и 28,9% 
от тиража на издаваните книги. Установява се, че по отношение поредността на 
изданията в нашата страна се дава приоритет на първите издания -91,6%  от всички 
заглавия и 79.9% от общия тираж, което показва непреходна актуалност на пробле
ма за своевременното преиздаване на най-търсените и най-необходимите книги. 
Действащите самостоятелни издателства са 27, от които 25 са в столицата София. 
През 1989 г. броят на вестниците е 301, като на лице от населението се падат по 
99.6 вестника, но намалението на показателите „се дължи на растящите цени на 
вносните полиграфически материали“. По-ограничен става броят на заглавията 
и тиражите на списанията и бюлетините, като от тях с обществено-политическа 
тематика са 23% от заглавията и 55% от тиражите. Голям е броят на периодичните 
сборници, които съдържат научни трудове и изследвания на научните институти и 
висшите учебни заведения -  през 1989 г. 106 заглавия в 135 хиляди годишен тираж.

21 Тотоманова. А. Статистиката на книгоиздаването и печата. // Българска книга : 
Енциклопедия. - София, Москва : Пенсофг, 2004. -с . 414.
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Данните на статистиката, публекувани и в периодични издания, са известни 
на изследователите на тогавашния книжовен живот в България. Те са ползвани 
за множащите се от края на 70-те и 80-те години на XX в. прогностични изслед
вания. възлагани на Научноизследователския институт по култура към Комитета 
за култура и БАН. Тази модерна по онова време проблематика разчита главно на 
екстраполацията на количествените данни и чертае общо взето благоприятни перс
пективи на книжовния сектор от социалистически тип. Не липсват обаче и призиви 
за неговите промени. Доайенът в тази област на знанието в препълнената 65 ауди
тория на Софийския университет произнася на 26 март 1976 г. своята прощална 
лекция „И книгознанието е наука “22 *. В нея Т. Боров не само набелязва водещите 
теоретични възгледи, но търси отговор на въпросите какво е положението у нас и 
какви поуки могат да се извлекат за книгоиздаването и печата, увеличаващи по план 
производството си. За да бъде изяснен смисълът на книгознанието, настоява той, 
е „нужно да се разработи и познава и историята на книгата, и нейното оформяне, 
и възможностите на полиграфията и книгоразпространението“. Такива цели впро
чем си поставих в труда „Книгознанието в България“ (1987):\  Но Т. Боров тогава 
поставя акцент на връзката между книгосъздавапе и книгоиздаване (курсив на Т. 
Б.). Той посочва големите изисквания към издателя, призван „да раздвижи цялата 
верига“. Дати следващите десетилетия показаха именно такова „раздвижване“?

Въпреки спотаено или прикрито изразяваните резерви към политиката и ико
номиката на социалистическа България, повлияни и от съветската „перестройка”, 
началото на т.пар. преход идва някак неочаквано с отстраняването на Тодор Живков 
като партиен и държавен ръководител през ноември 1989 г. Оттогава започват 
гръмко да се прокламират идеи за бъдещето, като определящи за тях са: отхвърляне 
на тоталитарната власт, демократизация на обществото и пренасочването му към 
пазарно стопанство. След годините, които са „карнавал на свободата“ (израз на К. 
Иречек, употребен непосредствено след Освобождението)-еуфоричен, изпълнен 
със страсти и надежди, настъпват неволите на драматично оскъдния пазар и меж- 
дупартийните настървени противоборства.

На този фон са и търсените промени в културата, определени като детатизация, 
демонополизация, децентрализация. Поканеният от Министерството на културата 
през 1996-1997 г. европейски експертен екип дава в своя доклад24 препоръките: 
да се променяз мисленето и нагласите на българското население чрез интензивно 
обучение, чрез прехвърляне на правомощия, отговорности и ресурси към нови 
сили; да се възприеме нов начин за взимане на решения; да се формира виждане 
за развитието на българската култура, което не може да бъде в изолация, а да е 
споделено от парламента, правителството и цялото общество. Наблюденията и 
анализите в посочения доклад боравят с разнообразен статистически материал, 
който е показателен и по отношение процесите в печатната комуникация.

В обобщаващия преглед на годишника „Книгоиздаване и печат'96"25 се твър

22 Боров, Т. И книгознанието е наука. // Боров, Т. Избрани страници. Състав, и науч. 
ред. Т. Янакиева. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2009, с. 115-132. (За първи път 
публикувана.)

21 Гергова. А. Книгознанието в България. -  София : Наука и изкуство, 1987. -  233 с.
24 Ландри, Ч. Културната политика на България: доклади на европейски експертен 

екип. -  София : Мин. на културата [1997]. -  176 с.
- Книгоиздаване и печат "96. -  София : Нац. инст. по статистика, 1996. -  98 с.
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ди: ..През 1995 г. в страната са издадени 5400 заглавия книги и брошури в тираж 
32 085 хил. екземпляра. В сравнение с 1989 г. броят на заглавията се увеличава с 
18.9 на сто. Броят на издаваните заглавия, надвишил върховата 1984 г., се дължи 
на книгоиздателската виталност и предприемаческа активност -  68.6 на сто от за
главията са на новосъздадени частни издателства. Ориентацията е към търсената 
литература-художествени четива, научнопопулярни съчинения, детско-юношески 
и преводни книги. Непроменен е броят на учебните заглавия, намаляват научните. 
Стимулиращо за тематичното и видовото нарастване на издаваните заглавия книги 
е по-свободната авторова изява. Нейната регламентация е въведена с първия от 
прехода закон в областта на културата -  Закон за авторското право и сродните му 
права, утвърден през 1993 г., впоследствие с много допълнения и изменения.

В същото време обаче статистиката свидетелства за стремително намаление 
на тиражите: на книгите -  с 44,7 на сто, на периодичните издания -  с 43,6 на сто 
(периодичните сборници-с 54,7 наето). Причините са: намалена покупателна спо
собност и на населението, и на библиотеките. Организацията на социалистическото 
книгоразпространение рухва, а колапсът й търси компенсации в уличната търговия 
с книги, по сергии. За отлив от читателски занимания говори и състоянието на 
библиотеките. Техният брой от 9800 през 1985 г. става 8166 през 1994 г. Намалява 
броят на читателите и на заетия библиотечен фонд, което се дължи на липсата на 
нови постъпления, намалели с 2/3 в сравнение с 1989 г. Държавата се оттегля от 
каквото и да било финансово подпомагане на книгоиздаването и печата поради 
влошеното състояние на инфраструктурата и политическата динамика, изразена 
в честата смяна на правителствата. Противодействията на разпада в посредниче
ските дейности -  търговията с печатни издания и библиотеките, са организирани 
от неправителствени обществени организации. През 1990 г. е основан Съюзът на 
библиотечните и информационни работници (СБИР), а през 1993 г. -  Асоциацията 
на българските книгоиздатели (АБК).

Тревожното състояние на библиотеките консолидира тяхната професионална 
общност. Библиотечната колегия намалява с около 2000 свои представители, а от 
останалите на щатни места 60 процента са без библиотечна подготовка. Много 
от информационните специалисти са съкратени поради закриване на работните 
места, а други напускат системата на научно-информационните дейности и като 
висококвалифицирани специалисти намират друго поприще. Като придобивка за 
професиите се оценява разкриването на самостоятелните им специалности във 
ВТУ ..Св. св. Кирил и Методий“ (1992) и в СУ ..Св. Климент Охридски“ (1993) 
и осигуряването на възможност за надстройка на завършеното полувисше обра
зование във виеше в тези две учебни заведения. За укрепване на библиотечната 
общност СБИР поема инициативата да се разработват проекти с важно значение: 
„Национална програма за опазване на библиотечните фондове“ (1997), изграждане 
на Национална автоматизирана библиотечно-информационна мрежа (НАБИМ), на 
I (ентър за продължаващо образование на библиотекари (2000). Разработването на 
тези проекги и на проектозаконите за библиотеките и за задължителния депозит се 
осъществява с подкрепата на Фондация „Отворено общество“, но съфинансирането 
на реализацията им от българската държава не е осигурено. Затова резултатите 
са само частично постигнати. Така би могъл да се оцени и експериментът на Ми
нистерството на културата с издаването на първия и единствен досега справочник 
„Книги под печат : Воокз т  рппГ' (1997), който има предназначението да инфор
мира книготърговците. библиотеките и читателите-купувачи. Опитите да се намали
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данъчната обремененост на издателите, поощрени от Асоциацията на българските 
книгоиздатели, са неуспешни.

Приведените примери от статистическата информация за издаваните книги 
и периодични издания, публикувана регулярно, потвърждават нейната роля на 
огледало на състоянието в сектора на печатната комуникация. Достоверността 
на тази информация се гарантира от националната библиография, събирана от 
Народната библиотека .,Св. св. Кирил и Методий“ въз основа на задължителния 
депозит. Промени в нея се осъществяват още преди нейната нова законодателна 
регламентация. Една от първите стъпки, свързани с деидеологизацияга па биб- 
лиографско-статистическата информация и с каталогизацията на библиотечните 
фондове, е уеднаквяването на класификационните принципи с издателските и 
книготърговските дейности. Постигнато е общото им покритие с Универсалната 
десетична класификация2". Изработеният през 1993 г. Стандарт на подбрани деления 
на УДК обхваща основната й структура. Той е въведен както от НБКМ, така и от 
автоматизираната база от данни на статистиката. Друга организационна стъпка е 
създаването на агенции към националната библиотека за присъждане на Междуна
роден стандартен номер на книгите (1БВМ)- 1991 г„ и на Международен стандартен 
номер на периодичните издания (1Я81М) -  1993 г.* 27. Както съобщава аналитичният 
преглед в статистическото издание ..Книгоиздаване и печат", „през 1994 г. 62,3 на 
сто ог издадените книги и брошури са включени в Международната система за 
стандартен номер, което улеснява ползването им в международен мащаб". Двете 
организационни звена поемат също задачата да информират кои са официално ре
гистрираните и действащи издателства, редакции, книжарници и борси и какви са 
техните адреси. Те издават справочници, съдържащи полезна информация за бързо 
разрояващите се и динамично променящите се институции от този вид. а същ о-за 
библиотеките. В поредица от статии ръководителите на двете агенции -  Татяна Дер
менджиева (18ВМ) и Илонка Калоянова (1ББМ) -  представят данни за тенденциите 
в развитието на книгоиздаването и периодичния печат. Направлението на НБКМ 
за националната библиография, от 1992 г. ръководен от Антоанета Тотоманова, на 
която посвещавам този текст, полага усилия за активизиране взаимодействията 
между него. издателите и книготърговията. Организиран е международен семи
нар по този въпрос в Пловдив през 1996 г. Обективните условия за изграждане на 
информационна инфраструктура обаче са затормозени по ред причини -  социално- 
политически, финансови, технико-технологически и професионални.

В първото десетилетие па XXI в. България се стреми да се приобщава към 
политиката, икономиката и културата на напредналите държави, чиито стандарт 
и стил на живота в обществото се възприемат като образци за следване. В тях се 
извършва революция в областга на информационните и комуникационните техно
логии (ИКТ), намерила приложимост в глобалната мрежа интернет. В плана на V 
Европейска конференция на министрите на културата -  Солун, декември 1997 г. -  са 
предвидени следните действия: да се наблюдават развитието на информационното 
общество и достъпът до новите информационни услуги, да се подкрепя участието

Тотоманова, А. Универсална десетична класификация. // Книгата и нейното 
„лице". -София : НБКМ, 2008. с. 191-205.

27 Тотоманова. А. Системи за присъждане на международни стандартни номера на 
различните видове документи (18В14.18814 и 18М18). // Книгата и нейното „лице". София 
: НБКМ. 2008. с. 161 190.
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ма хората в обществения живот, да се защитават авторските и сродните права и 
т.н.% Политическата декларация на този форум утвърждава, че Съветът на Европа 
е призван да обсъжда и насърчава „имплицирането на информационното общество 
в правата на човека, в демокрацията и в социален план".

Изминаха вече три десетилетия, откогато Алвин Тофлър предизвести появата 
на „третата вълна" в цивилизационното развитие на човечеството2'1. Но нейният 
екот продължава да озвучава пространствата в съвременния свят. Той посреща с 
надежди настъпващото информационно общество, определяно в по-ново време 
като общество на знанието. Осезателен е сблъсъкът между традиционната печат
на комуникация, бързо модернизираща се, и изобилието от електронни медии, 
електронни издания и интернет услуги, които разчитат на „играчи" като Соос1е, 
УаЬоо, Торю N61 и др. Нарастват мултимедиите -  Сгозз-тесПа. \УеЬ-1о-рпЩ, В1епс)ес1 
тесйа. В общия обем на световното печатно производство видимо доминира т.нар. 
търговско-потребителска продукция. Според изследване на Британския институт 
Рпа на световния пазар са водещи опаковките и етикетите с 34 %, следвани от вест
ниците, списанията и книгите -  общо 24 %. Доказателства за обхвата на печатното 
производство се счита консумацията на основния от него ползван материал -  хар
тия и картон. Тяхното настоящо потребление в различните държави има широка 
амплитуда. Измерено по показателя „килограм на човек от населението" то варира 
от 329,9 във Финландия, 300 в САЩ. 253,1 в Германия до 11,1 в Албания, 32,0 в 
Румъния. 42,4 в Русия. В Бълг ария този показател показва тенденция на нарастване: 
от 28 кг/човек през 1990 г. през 2006 г. са изразходвани 44,5 кг/човек28 * 30 31. Този факт 
е косвено доказателство, че българската печатарска индустрия бележи напредък 
и постига относително висока производителност, вероятно повлияна и от общата 
тенденция за разрастване на продуктите от рода на опаковките, етикетите, реклам
ните и др. материали.

За състоянието на българската полиграфия след 1990 г. липсват данни в офи
циалната статистика. В края на 2005 г. председателят на Съюза на печатарската 
индустрия в България (СПИБ) Петър Кънев посочва в своя обзорен преглед, че от 
страните на Източна Европа само за нашата страна и Албания не са предоставени 
сведения за отрасъла. Тогава от СПИБ е възприет възгледът да се проследяват 
сведенията за вноса на хартии, картони и мастила, на машини и съоръжения, тъй 
като той осигурява 99% от обслужването в сектора. На основата на информацията, 
получена от Главно управление на митниците, е направен изводът, че печатарска
та индустрия изпреварва темповете на развитие на българската икономика като 
цяло -  докато последната се е развивала с 4-5%. то полиграфията е вървяла с ръст 
минимум 8-10%% Няколко години по-късно такъв подход отново е приложен в 
обзорна статия на Румен Трифонов, главен секретар на СПИБ. В нея е отбелязано, 
че за първи път от 11 години „стойностите на групите стоки, внесени през 2008 г„ 
нямат характерната възходяща динамика, а отбелязват колебаещи се и спадащи

28 Информационното общество : Предизвикателство за Европа. -  София : Изд. на 
Съвета на Европа и Комитета по пощи и далекосъобщения [1998], с. 90-93.

24Тофлър, Ал. Третата вълна. Прев. от англ. М. Боева. -  София : ИК Пейо Яворов, 
1991. 575 с.

311 Сарджева, Р. Технологии за печат. -  София : С1е1а, 2009, с. 18-22.
31 Кънев, П. Българската полиграфия в годините на прехода 1990-2005 г. // Ргт1-Раск, 

2005. № 6, с. 4-8.
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стойности1-. Такава тенденция в индикаторите на печатарската промишленост 
установява и ЕигозОД (отделът на Европейската комисия за статистическа инфор
мация)-те бележат спад между 6 и 12% още през първата половина на 2008 г. (за 5 
държави, дали предварителни данни). Тази симптоматика в началото на световната 
икономическа криза насочва 1п1егдгаГ към прогнози за търсене на нови пазарни 
ниши за печатарската промишленост, за продължаваща автоматизация на нейните 
работни процеси, за мултимедийна приложимост и комбиниране на технологиите11.

Издателите на печатни и на дигитални „продукти" са важен сегмент „мо
тор" на комуникационните процеси. Съвременността създава в това отношение 
предпоставки за многобройни метаморфози в издателската продукция. Променя 
се разграничителната характеристика между книгите и „продължаващите изда
ния"* 14. Въвежда се и понятието „дигитални издания". Тези понятия са възприети 
от международната библиографска и информационна общност и са въведени в 
статистическото отчитане на българската издателската продукция. Предоставе
ните данни показват важни тенденции на развитие. Броят на издаваните заглавия 
на книги и брошури за 2008 г. е 6767 и е нараснал с 34.6% в сравнение с 2000 г. 
Общият им тираж възлиза на 4646 млн. и е намалял два пъги през същия период, 
а броят на екземплярите на лице от населението намалява от 1,2 на 0.615 * 17. В пери
ода 2000-2007 г. спада броят на заглавията и тиражите на печатните периодични 
издания, като в неговия завършек (2008) те леко нарастват. Забелязва се засилено 
участие на ИКТ в продължаващите издания -  появяват се електронни вестници, 
електронни версии на печатни издания (главно научни списания), дигитални 
издания. Докато списанията по брой заглавия нарастват от 584 на 655, то вестни
ците намаляват от 588 на 499. а бюлетините и периодичните сборници запазват 
постоянни стойности от около 50 заглавия10.

За броя на официално регистрираните книгоиздателства и редакции на продъл
жаващи издания и съответно -  за тяхното местоиздаване, сведения се получават и 
от агенциите IЯВN и 1ББМ. Те у становяват, че броят на книгоиздателите за периода 
2000-2009 г. е 1961, а регистрираните от тях книги са 9779 (2008). От общия брой 
на новите книгоиздателства -  177 на брой, 75,2 % са от София, 9,8% -  от големите 
градове, а от други населени места -  15 %. По показателя местоиздаване на про
дължаващи издания първото място се заема от София-град: 48,6% от вестниците, 
74.3% от списанията, бюлетините и периодичните сборници. Разпределени но 
области следват: Пловдив, Варна. Велико Търново, Бургас, Стара Загора, Русе, 
Благоевград и т.н.17.

В общите насоки на експертните изследвания се подчертава необходимостта

Трифонов. Р. Състояние и развитие на печатарската индустрия в България през
2008 г. // Полиграфия, 2009, № 2, с. 19-20.

” Клозе, Б. Тенденции в европейската печатарска промишленост за периода 2008
2009 г. // Полиграфия, 2009. № I, с. 24-26.

14 Калоянова, И. Познаваме ли продължаващите издания. // Полиграфия, 2008, № 3, 
с. 28-32.

11 Тотоманова, А. Книжовната продукция на България (2004-2008). // Полиграфия.
2009, № 6, с. 27-32.

Калоянова. И. Продължаващите издания в България (2000-2008 г.) " Библиотека,
2010, № I, с. 10-16.

17 Дерменджиева, Т. Динамика на българските книгоиздатели: Изследване поактуални 
данни на Агенция 18В19. // Библиотека, 2010. № I. с. 5-9.
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от информация за търговската реализация и потреблението на готовата продук
ция18. Идеята за укрепване на взаимодействията е трайно защитавана: от Хартата 
на книгоиздателите, книгоразпространителите. литературните агенти и библиоте
ките. утвърдена през 2005 г.; от програмата „Книговъзраждане" на Асоциацията 
на българските книгоиздатели и съответно проектите „Помощ на библиотеките" 
(2005 и 2006), „Библиотеките -  центрове за четене и информираност (2007 и 2008) 
на Министерството на културата. Утвърдени са общи стандарти, хармонизирани с 
международните: БДС 180 1086:2002 Информация и документация. Заглавни листо
ве на книги и БДС 130 8:2009 Документация. Оформление на периодични издания.

В началото на XXI в. книготърговията в България се съживява след споле
телия я „колапс" в началото на прехода. Проблемът за пазарното общуване между 
издателствата и книготърговците остава неразрешен,‘,. Многото на брой, преоб
ладаващо малки издателства търгуват със стотици дребни търговци на консигна
ция. като разплащанията не са редовни, а разходите за транзакции са високи и за 
сметка на издателите. От друга страна, търговците са притиснати от високи наеми, 
а получаваните търговски отстъпки са относително ниски. Появяват се обаче и 
положителни сигнали: възникват няколко успешни вериги от книжарници като 
Хеликон, Пингвините, Книгомания и др.; организират се интернет книжарници и 
книгопоща. предлаганите книги по-често са с качествено оформление и печатно 
възпроизвеждане. Тези процеси обаче протичат някак стихийно. За да се преодо
лява намалението на потребителското търсене и на четенето обаче, са необходими 
закони, актове и норми, разработване на индикатори за ефективност на равнище 
национално и фирмено управление, чието спазване трябва да бъде наблюдавано и 
оценявано. Това означава да се търсят разнообразни възможности за проучване на 
читателското поведение, да се измерва състоянието на конкуренцията, на техноло
гичното обновяване на сектора като цяло или на отделни негови сегменти.

Водещото ядро от библиотечните професионалисти, обединени от СБИР. не
еднократно отбелязва, че техните проблеми са неглижирани от властта, която така 
и не ги решава законодателно до 2000 г. Подготвени и обсъдени са от колегията 
ред законопроекти* 40, правят се конкретни предложения към водещи министерства 
и към статистиката. Първите решения в това отношение са: влезлият в сила от 
01.01.2001 г. Закон за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други 
произведения и от 06.07.2009 г. Закон за обществените библиотеки, който урежда 
функциите, управлението и финансирането на Националната библиотека ,.Св. св. 
Кирил и Методий", на регионалните, общинските и читалищните библиотеки и 
тяхната мрежа. Двата законодателни акта поставят пред професионалната общност 
важни задачи. С оглед на перспективата СБИР преименува своята организация 
през 2008 г. на Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА). Това 
название съответства на трайната преориентация в библиотечната дейност към 
изискванията на бъдещото информационно общество. Тя намира израз в поредица

18 Кингам, Д. България : Един книжен сектор в затруднение. Доклад, подготвен за 
отдела „Кул турна политика и дейности". София : Съвет на Европа, септември 1998.

" Филева. II. Проблемите на българското книгоиздаване в процеса на преход към 
пазарни правила. // Бизнес среда на книгата. -  София : УИ Св. Климент Охридски, 2007,
с. 13-30.

40 Дппчикова. Ал. Задължителното депозиране и правата и отговорностите на об
ществените депозитни библиотеки. // Бюлетин на СБИР, 2000, № 1, с. 40 42.
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разработки: ..Готовност на българските библиотеки за превръщането им в центрове 
на знанието“ (2005, 1640 различни по вид библиотеки); „Информационно-кому
никационно технологично развитие на обществените библиотеки“ (2007, 1840 
обществени библиотеки); „Глобални библиотеки -  България“ (2008, 2337 общест
вени библиотеки). Отраден е фактът, че далновидно мислещи личности в нашето 
общество започват да проявяват воля за интернационализация и глобализация на 
библиотечните дела, отстояват принципа за обмен на знания и опит със света. Те 
следят и привеждат в действие международни манифести, препоръки и прог рами 
на ЮНЕСКО, Европейския съвет, ИФЛА, ЕВЬША, организират конференции с 
широко чуждестранно участие, каквито са петте в София от 2000 до 2008 г. с името 
ОГОРШЕТ41 42. Осъществяват обмен на практикуващи библиотекари (ПЬгагу <п81ег8
-  със САЩ), на преподаватели и студенти по БИН специалности от Софийския, 
Великотърновския университети и от Специализираното виеше училище по 
библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ, създадено 2004 г.). 
В последно време големи очаквания вдъхват няколко мащабни проекта, започ
нати от Националната библиотека: „ДАПИС“ („Дигитални архиви и документи: 
популяризиране, изучаване, съхранение" от 2006 г.), „Виртуална библиотека
-  България“. 1 етап. (Изграждане на единна национална библиотечно-информа
ционна система). ТЕЕР1из в рамките на програмата Соп1еп1:Р1и5 на Европейската 
комисия -  от 2007 г.)4:. Започна работа по още два значими за промяната на биб
лиотеките у нас проекта. Програмата „Глоб@лни библиотеки -  България" цели да 
насърчи модернизирането им в цялата страна, за да подпомогне приобщаването 
на българските граждани към глобалното информационно общество. Планира се 
общо 900 обществени библиотеки да получат информационно-технологично обо
рудване за посетителите, а 3000 служители от тези 900 и други 700 библиотеки да 
преминат цялостна обучителна програма през 2010-2012 г.41. Финансова осигуре
ност по програмата е предвидено да бъде получена от Фондация „Бил и Мелинда 
Еейтс" (15 млн. щ.д.). от дарение на софтуерни продукти на „Майкрософт” (6 млн. 
щ.д.). от централния и местни бюджети на България (29 млн. щ.д.). Дали и как са 
реализирани тези преобразования, би могла да отговори библиотечната статис
тика, разработена по международния стандарт ЕN 180 2789: 1994 и по БДС Е18 
2789:2006. По втория проект СОВ188, който включва българската в балканската 
информационна мрежа, ръководена от Словения, работата е в напреднал етап. Това 
най-вероятно ще се отрази и на статистиката за печатни и други издания, особено 
по отношение ползването на печатни издания и информационни ресурси. Проектът 
на международната организация по стандартизация (180ЮУ8 9707) дава указа
ния на отделните държави как да уеднаквят информацията по различни аспекти 
на продукцията и дистрибуцията на печатни, електронни и микропубликации. В 
подкрепа на процедурите е стандартът БДС 180 2108:2008 -  за 18В81. Действащ в 
България е също БДС Е18 2789:2006 Информация и документация. Международна 
библиотечна статистика.

41 Димчев, Ал. Тенденции при подготовката и развитието на библиотечно-инфор
мационни специалисти в България (1989-2009). // Пътят към книгите и информацията : 
Юбилеен сб., посветен на 65-год. на Т. Янакиева. -  София : НБКМ, 2009, с. 405-432.

42Дончева, А. Инициативи за дигитализация на книжовното културно наследство и 
достъпа до него. // Библиотека, 2009, № 1, с. 17-20.

41 Програма „Елоб@лни библиотеки -  България". // Библиотека, 2009, № 5-6, с. 70.
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В заключение е редно да направя обобщения за съвременното състояние на ста
тистиката за българските печатни издания, видимо променящи се под въздействието 
на настъпателните по целия свят информационни и комуникационни технологии. 
Историческите обстоятелства у нас до голяма степен предопределят циклично 
проявяващи се обрати и завои на политическото и икономическото развитие на Бъл
гария. като промяната на посоките им редува закъснения и последващо ускоряване 
на процесите. Догонването на постиженията в имащите и можещите народи през 
последните 20 години поредно отведе българите към труден и запълнен с обрати 
преход, отстояващ демократизацията на обществото и пазарното стопанство. От 
„стькмистиката“ (иронично назоваване) на т.нар. „зрял социализъм*4 съвременната 
национална статистика е призвана да стане напълно обективна, точна и навременна. 
Какво е постигнато и какво би могло още да се желае от статистическите наблю
дения на производството и на разпространението на „продуктите“, обслужващи 
печатната и електронната комуникация?

1. Те се основават на методологични принципи, изяснявани в предговорите 
на годишните публикации, до 1999 г. отпечатвани, а от 2000 г. достъпни в интер
нет41. В тях се известява, че предмет на наблюдение е дейността на издателствата, 
на редакциите на вестниците и списанията, като данните за нея се получават от 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий". Изминали са вече 110 го
дини. откогато тази отговорна мисия е възложена на националната библиография. 
Взаимодействията със статистиката са регулярни и улегнали. В настоящето обаче 
сериозни проблеми възникват поради невинаги редовното и навременно изпълне
ние на задълженията от страна на депозантите. Вероятно капацитетът и правата 
на лицата, които осъществяват контрол по изпълнение разпоредбите на закона за 
депозита, са недостатъчни. Главна насока за позитивно въздействие върху задъл
жените да предоставят разнородните понастоящем издания е те да бъдат убежда
вани в преимуществата от регулярно съучастие в националната библиография и 
в изграждането на Архива на българската книжнина. През последните години А. 
Тотоманова продължава активно да ратува за коопериране на усилията, за създаване 
на трайни организационни и технологични връзки между издателите, книготър- 
говците, библиографите, библиотекарите и читателите (ползватели)44 45. Конкретни 
идеи и познания за международната практика тя дава в труда „Книгата и нейното 
лице”41’. Би могло да се очаква, че са налице предстоящи енергични действия от 
страна на държавните власти, финансиращи културата, образованието и науката, 
и от обществото като цяло, за да бъде достойно представяно „лицето” на българ
ската книжовност, информираност и знания. Официалната ни статистика, която 
„утаява" в количествени данни този важен сектор на културата, показва пренагласи 
и в тази посока. В електронната публикация за 2008 г. тя известява резултати от 
специализирано нейно изследване за четенето на книги от населението на България, 
разглеждано по пол, възраст, образование, статус на заетостта и местоживеене.

2. В теорията на пазарните отношения както при стоките (в случая книги, 
продължаващи издания и др.), така и при услугите (библиотечни, библиографски.

44 Иир://\ш\\!. пх1. Ь^/Вооаа1А с1п'Шех/Си1а<ге. Н(т
45 Тотоманова, А. Международният дебат за съхраняването и достъпа до електронните 

публикации. // Българската култура между държавата и пазара. -  София : ИК ИФИ-БАН,
2007. с. 164 169.

4” Тотоманова, А. Книгата и нейното „лице“. -  София : НБКМ, 2008. -  372 с.
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информационни) се налага концепцията за регулацията им чрез маркетингови про
учвания. имащи важно значение и за мениджърските решения на производителите 
и на разпространителите. Статистиката е от полза на сегментационната стратегия 
на пазара. В технологично напредналите държави тази потребност е осъзната 
от браншовите организации (например от Борсовия съюз на книготърговците в 
Германия). Той е осигурил автоматизирани наблюдения на пазарното поведение, 
които дават оперативна ежедневна информация, а оттам общи статистически све
дения. У нас все още сме далеч от такава възможност. В печатарската индустрия 
и в книготърговията се води счетоводна отчетност главно за паричния резултат от 
продажбите. За общата статистика Съюзът на печатарската индустрия в България 
подготвя информация по показатели, несвързани с производствената реализация. За 
книготърговията и за пласмента на продължаващите издания също има дефицит на 
статистическа информация. Дори за традиционните книжовни институции -  биб
лиотеките, статистическите измервания на предлаганите от тях услуги в периоди 
от близкото минало допускат недостиг на информация. В интерес на истината е 
да се напомни, че фактор в преодоляването на пропуските в общата статистика са 
преди всичко заинтересованите професионални общности, гражданското общество 
и държавните власти, централни и местни.

3. Историческите справки за показателите, по които националната статистика 
измерва книжовността на населението, показват, че са следвани съответстващи 
на даденото време обобщени идеи за този клас обективни явления: условия за 
приобщеност към четене и купуване на печатни издания и зависимостта от тях 
за различните групи по демографски и географски признаци. Придобитите с този 
подход данни очертават общата рамка на социалното отношение към книжнината, 
респективно информацията. Навлизането в дълбочина в процесите на релация 
изисква измерванията да се основават на субективните й проявления, да показват 
специфични характеристики на групите от ползватели, обособени и по психогра- 
фически признаци. Така се събират сведения за интереса и предпочитанията към 
определен вид литература, определен стил и жанр, към дадени автори, издатели, 
редакционни колегии. Установява се степента на достъп в зависимост от ценовото 
равнище и баланса между личните приходи и разходи. Проследява се дали и как 
се взема решение за потребление: осъзнатост на потребността, критерии за избор, 
осведоменост и търсене на алтернативи, оценка на ползването чрез покупка или 
безплатно. Този социолого-психографически подход е полезен в специализираните 
браншови изследвания, но по-широко е приложим в маркетинговите проучвания. 
Именно те дават перспектива на качествено производство в печатните и елек
тронните медии и на неговото пълноценно оползотворяване от обществото и от 
отделните граждани.

Писмено-печатната и електронната комуникация са тясно свързани системи, 
състоящи се от изключително голям брой елементи, които се променят динамично 
в съвременния свяг. Тези промени зависят, но и предпоставят изменения на външ
ните условия за функционирането им. Именно затова статистиката е необходима 
и полезна, тъй като установява обективни причинни връзки, заложени в миналото 
тенденции, но също насочва към знания за признаците и изгледите да се постигат 
нови състояния в човешкото общуване. Знаещите и мислещите професионалисти 
са призвани да изпълняват с чест и достойнство мисията си на обновители!
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БЪЛГАРСКАТА КНИГА ПО ВРЕМЕ
НА КРИЗА

П О С Л Е Д Н И  Д А Н Н И  Н А  А Г Е Н Ц И Я  I8 В N

ТАТЯНА ДЕРМЕНДЖИЕВА

Състоянието на българската книга и на книжния пазар е същото като иконо
миката. с една дума -  криза. Издателската криза не върви паралелно с икономи
ческата. защото настъпи по-късно, към средата на миналата година, и вероятно 
последиците от нея ще закъснеят.

4091 български издатели са регистрирани до края на 2009 г. в Националната 
!ЯВК1 агенция, огкакто през 1991 г. България стана член на Международната 1БЕМ 
система. Наред с увеличението на броя на издателите в посочения период посте
пенно, но сигурно се увеличава и броят на книгите под печат, които те заявяват. 
Гова състояние ясно се вижда от Схема 1.

Схема 1

Кинги под печат в системата 1.4ВК за 2000-2009 г.

За 10-годишния период (2000-2009) книгите под печат са се увеличили с
около 28%.

Въпреки че кризата в книгоиздаването настъпи в средата на 2009 г., през тази 
година беше отчетено макар и малко, около 8% увеличение на броя на заглавията.
заявени за издаване.

Ако сравним количествените показатели на българската, преводната и учебна
та литература според актуалните данни от Агенция 15В1Ч за 2008 и 2009 г.. показани 
па Схеми 2 и 3, се вижда:
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• запазва се процентното съотношение на българска, преводна и учебна лите
ратура. Българска литература: 56,2% (2008) и 58% (2009): преводна: 27,9% (2008) 
и 26% (2009); учебна: 16% (2008) и 16% (2009);

• още през 2009 г. се отчита спад на темпа на нарастване на заглавията. В 
сравнение с 2008 г. през миналата година броят на книгите се е увеличил само със 
72 книги (или с 0.8%). За сравнение: нарастването през 2008 г. спрямо 2007 г. е с 
272 книги (или с 2,8%).

Схема 2

1561
16,0%

□ Българска ш Преводна □ Учебна

Книги, регистрирани в системата IXВ N ш 2008 г.

Схема 3

1533
16%

□ Българска В Преводна □ Учебна

Книги, регистрирани а системата 18В/\ ш 2009 г.

Кризата в българското книгоиздаване в количествени показатели може да се 
види по-ясно. като се направи сравнение от данните за книгите под печат за първите 
тримесечия на 2009 и 2010 г„ показани на Схеми 4 и 5.

На схемите се вижда намаление на общия брой на книгите под печат за 
посочения период с 317 книги (или с 14%). Спадът е предимно при българската 
книга с 213 заглавия и при преводната със 128 заглавия. Само учебната литература 
отбелязва увеличение с 24 заглавия.
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Схема 4

Книги, регистрирани
в системата 1НВМ ш периода януари-март 2009 г.

Схема 5

□ Общо И 1>ьл1арска □ Ирено 111:1 □  Учебна

Кинги, регистрирани
в системата 18В N ш периода януари-март 2010 г.

Художествената литература заема важно място в издателската политика. За
това разглеждането на българската художествена литература и на чуждестранната 
художествена литература по три основни показателя: поезия, романи и други видове 
белетристика, дава по-пълна картина на българското книгоиздаване.

Основните данни за българската художествена литература са: през 2008 г. са 
издадени 1445 книги, а през 2009 г. -  1352. Намалението е само с 83 книги (или с 
6.4%). Спадът през миналата година се забелязва предимно в романния жанр и в 
поезията. Известно увеличение при книгите под печат има при другите белетри
стични видове (вж Схеми 6 и 7).
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За 2008л Схема 6 За 2009 г. Схема 7

Българска художествена
литература за възрастни в системата 18В N за 2008 и 2009 г.

□ Носиш Ш  Ро.мнн □Д руги

780: 54 0%

□ Поезия ■ Роман □ Други видове белетристика

710; 53°.181: 13%

461;

За разлика от българската при преводната художествена литература основните 
показатели, по които отмитаме книгите под печат, са с акцент върху романа, след
вани от другите белетристични жанрове, а с най-малък дял е поезията. На Схеми 
8 и 9 са показани в развитие данните за 2008 и 2009 г. Общият брой на заглавията 
за 2008 г. е 793. а за 2009 г. -  825. Увеличението е с 32 книги (или с 3,8%). Заради 
кризата издателите се насочват към повече преводни заглавия и то преди всичко 
от жанрове като: разказ, новела, повест, пътепис, есе, мемоарна, художествено- 
документална. пиеси и др.

За 2008 г. Схема 8 За 2009 г. Схема 9

8 .6%

117; 14% 63:8%

645; 78%

□ Поезия И Роман □ Други видове белетристика О Носиш И  Роман □ Д р у ги

Преводна художествена
литература за възрастни в системата /8ВП за 2008 и 2009 г.

Актуалните данни от Агенция 18ЕМ позволяват и отчитане на броя на новите 
издатели на книги, регистрирани в системата за първите тримесечия на миналата и 
на тази година (вж Схема 10). За януари-март 2009 г. издателите са 38, а за същия 
период на т.г. -  33. Намалението (от петима) е за за сметка на новите издатели от 
София. За по-съществено намаление в новорегистрирани в системата I5ВN изда
тели ще трябва да се изчака краят на 2010 г.
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20091. 20101

□ Общо Ш Софии □ Г1|№ПИШ|11Я

Схема 10. Издатели. регистрират/ а системата 1НВК 
за периода япуари март 2009 г. и япуари-март 2010 г.

Актуалните данни показват:
• Кризата в българското книгоиздаване настъпи към средата на 2009 г. -  по- 

късно от икономическата. Основните изводи за отношението книга-икономическа 
криза ще направим в края на 2010 г.

• Кризата се проявява не толкова в намаления брой на заглавията, колкото в 
спада на тиражите.

• Издателите се преориентират към детската и тийилитературата, към ко
миксите. книгите игри, електронните книги.

• Съотношението между българската, преводната и учебната литература с 
незначителни промени се запазва в рамките на 55:30:15.

• При преводните издания голям е дялът на художествената литература, докато 
при българската преобладават книгите от другите отрасли на знанието. Учебната 
литература заема второ място, следвана от художествената.

• Обликът на българското книгоиздаване се формира само от 35% от същест
вуващите в системата IЯ В N издателства.

• Свитият книжен пазар се нуждае от рекламно издание, което кратко, ясно и 
точно да информира както за предстоящите, така и за книгите в наличност на пазара.
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БИБЛИОТЕЧНОТО И 
ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ

НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ 
ВЪВ ФИЛОСОФСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА 

СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ,.СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“*

А ЛЕКСА Н ДЪ Р ДИМ ЧЕВ

Философският факултет (ФФ) е един от центровете на българската хумани
тарна наука от основаването на Софийския университет (СУ) през 1888 г. По брой 
студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна 
обезпеченост факултетът е сред най-значимите научни средища в Югоизточна 
Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. Той е най-големият 
факултет в състава на Алма Матер. В него преподават над 180 висококвалифицирани 
професори, доценти и асистенти и учат към 3200 студенти ог 25 страни в трите 
образователни степени -  бакалавър, магистър и доктор. Факултетът обучава в осем 
специалности (в състава на 1 I катедри): Философия, Психология, Социология, По
литология. Публична администрация, Културология, Библиотечно-информационни 
науки. Европеистика и катедра „Реторика". Ежегодно около 150 студенти от ФФ 
участват в обменни програми за мобилност в Европейския съюз и в САЩ, около 
60 студенти от тези държави се обу чават на този принцип във факултета. Много 
преподаватели от ФФ четат лекции в чуждестранни университети и обратно -  
чуждестранни лектори участват в образователния процес на факултета. Разкрити 
са 42 магистърски програми, част от тях на чужди езици. Започна въвеждането на 
дистанционно обучение в отделни програми. Специалностите и катедрите предлагат 
голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти, извърш
ват експертна и консултантска дейност в съответните направления. В последните 
години ориентацията на колегията е към изграждане на научноизследователски, 
експертни центрове и институти с оглед превръщането на Софийския университет 
в изследователски. В рамките на факултета са обособени две общоуниверситет- 
ски звена -  Център за социологически проучвания и Университетски център за 
управление на конфликти и организационни изследвания и центрове, формирани 
към катедрите. Към катедра „Библиотекознание, научна информация и културна 
политика" в договореност с Българската библиотечно-информационна асоциация 
е разкрит Национален център за непрекъснато обучение на библиотекари.

* Причинител да се ориентирам към тачи тематика е фактът, че ст.н.с. д-р Анто
анета Тотоманова е завършила Философския факултет на Софийския университет ., Св. 
Климент Охридски " и се е посветила в професионален план на библиотеките и информа
цията. Опитах се да срещна двете нейни призвания.
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Философският факултет винаги се е отличавал с високообразователно равни
те . ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент. С негова но
минация почетни доктори на Софийския университета са световноизвестни учени, 
политици, интелектуалци и личности -  проф. Пол Рикьор, проф. Питър Стросьн, 
Михаил Горбачов. Джордж Сорос, Симон Вейл, Шимон Перес, проф. Асен Игнатов, 
проф. Филипа Фу г. проф. Жак Дерида. проф. Юлия Кръстева, проф. Питър Бъргър, 
кардинал Рафаеле Фарина (директор на Ватиканската библиотека) и др.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, 
изследва, развива и препредава човешкия опит в хуманитарната, социалната и по
литическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският 
факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на 
българската хуманитарна интелигенция.

Развитието на ФФ се базира на четиригодишни програми за управление и 
развитие, които се приемат от неговото Общо събрание. В последните две програми 
па декаископю ръководство -  2003 -2007 и 2007-201/. активно присъствие имат 
задачите за цялостна промяна на библиотечното и информационното осигурява
не на образователната и научната област. Те са продикту вани от новаторските 
подходи за промяна на дейността във ФФ в синхрон с развитието на новата инфор
мационна среда. В следващите редове се прави равносметка на промяната.

Функционирането на образователния, научния и интелектуалния живот 
във Философския факултет е тясно обвързано с поддържането на адекватен 
инструментариум за библиотечно и информационно осигуряване на дейностите и 
процесите в него. Елементите на системата за библиотечното и информационното 
осведомяване на учените и студентите в последните години търпят сериозно разви
тие. Трансформацията е ориентирана към разширяване на каналите за натрупване 
и предоставяне на данни, знания, информация и на комуникациите и субектите за 
разпространение на научните сведения. Структурата на библиотечната и инфор
мационната система и корекциите, които се извършват, са свързани с налагане на:

• нов модел на организация;
• пилотни решения;
• съвременни информационни технологии.
По този начин се променят традиционните подходи и се върви към въвеждане 

на съвременни образци, характерни в практиката на водещи факултети, университе
ти и изследователски центрове. В основата на процеса стои идеята за обединяване 
и ефективно използване на различните информационни канали, колекции, ресурси, 
данни и потенциал. Извършването на реорганизацията е в пряка връзка с изуча
ване и анализ на информационните потребности на колегията от преподаватели и 
студенти. Част от политиките се развиват в контекста на информационната среда, 
изградена и развиваща се в Софийския университе т, както и на фона на национални 
инициативи. Сред водещите мотиви за промяната, осъществявана от деканското 
ръководство, е и стремежът за обвързване на различните елементи на информаци
онната среда в общ ресурс и облекчаване на неговото използване от коле! ия га на 
ФФ в зависимост от задачите, които тя изпълнява.

Библиотеки
До 2006 г. ФФ разполагаше с обособени библиотеки по: Философия; Социо

логия: Културология; Европеистика; Политология; Библиотечно-информационни
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науки. Създавани през различни периоди, ловенето от библиотеките представляваха 
по-скоро складове за литература, с по няколко читателски места, недобри условия 
за работа на персонала, без възможности за развитие на дейностите, разположени в 
неподходящи помещения. Само част от тях участваха в системата на Университет
ската библиотека (УБ). С изключение на библиотеките по Философия, Социология 
и донякъде Политология, които се явяваха филиални библиотеки към УБ. при ос
таналите липсва формулирана политика и осигурено финансиране за изграждане и 
развитие на колекциите. Библиотеките разполагаха с по 1-3 компютърни работни 
места и нямаха условия да поемат информационните потребности на колегията във 
факултета. Реално библиотеките се развиваха на екстензивен принцип.

За последните 5 години бяха проектирани, изградени и обособени две нови 
библиотеки във ФФ на базата на съществуващите до този момент. Тава са библиотека 
„Философия" и библиотека „Социални науки“. Беше модернизирана библиотеката 
по библиотечно-информационни науки.

През 2007 г. библиотека ..Философия“ бе преместена в специално преустро
ено и оборудвано за целта помещение в сградата на Ректората, заедно с библио
теката на Историческия факултет. Понастоящем тя функционира като съвременно 
библиотечно-информационно звено. Явява се част от мрежата на Университетска 
библиотека на Софийския университет ,.С’в. Климент Охридски“. Библиотека 
..Философия“ е с традиции. Основана е през 1903 г. като семинарна библиотека, 
обслужваща нуждите на преподавателите и студентите от философския цикъл. С 
годините се специализира приоритетно по философия и психология. Набавя допъл
нително и литература по културология, публична администрация, европеистика, 
библиотечно-информационни науки, политология, социология и др. Съхранява 
около 60 000 тома книги, периодични и продължаващи издания. Притежава много 
ценни и редки издания: ЕпсусюресНа оГАррИес! ЕДпсз, ЕпсусюресПе р1н1о8ор1^ие 
ишуег$е11е, 13-гомната ЖяШпвсНея \Уог1егЬис1т с!ег Р(н1о8ор1пе, КоиОес^е РБзШгу оГ 
РНМозорНу, периодичното издание БуЩйезе ап т1егпаОопа1 )оигпа1 Гогер1з1ето1о§у, 
теОюсюю^у апб рМюзорйу оГзаепсе и др. Наскоро библиотеката получи голямо 
дарение от периодика, издавана от Американската психологическа асоциация. Но
вата библиотека разполага с 28 читателски места, от които 13 компютризирани. Тя 
предоставя на своите потребители широк спектър от библиотечно-информационни 
услуги: издирване на информация в традиционни и електронни каталози; ползване 
на литература в читалнята и заемане за дома; свободен достъп до всички учебни, 
справочни и периодични издания; информация за новопостъпилите книги в библи
отеката; възможност за самостоятелна работа в интернет с бази данни в диалогов 
режим и електронна поща; ползване на свободно достъпни електронни публикации 
и справочни ресурси в помощ на учебния процес. Библиотечните специалисти 
обучават потребителите в информационна грамотност. Наред с информация от 
традиционните каталози, се предлагат сведения от автоматизирания каталог на Уни
верситетската библиотека (включващ данни за постъпилите библиотечни документи 
след 1992 г.. както и записи от ретроконверсия на част от фонда преди този период). 
Библиотеката осигурява досгъп до реномирани библиографски и пълнотекстови 
БД в дистанционен режим: ЕЬзсо РиЬМзЬт^; 181 \УеЬ оГкпо\у1е<ф»е -  информация 
от 8счепсе Сйабоп Iпс1ех; РгоОиез! -  Асабепис КезеагсИ 1дЬгагу (над 3880 списания 
в различни области: от бизнес и политика до литература и психология. 2600 от за
главията са пълнотекстови с обхват от 1971 г. досега), РгоОиеД МеФса! 1дЬгагу (940 
заглавия, 850 от гях пълнотекстови списания с обхват от 1986 г. до днес), Е1.8.]8абопа1
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№^$рарег АЬзШас^з; ВИНИТИ (реферативни бази данни в различни научни области 
с ретроспекция 1981-2006 г. Осигурява връзки до многобройни информационни 
ресурси на центрове, библиотеки, издателски къщи, справочни издания и портали.

Библиотека „Социални науки“ е създадена през 2008 г. чрез обединяване на 
съществуващите катедрени библиотеки „Политология“, „Социология“ и „Европе- 
истика“. Тя е база за учебната и изследователската дейност на колегията от тези 
три специалности, както и за „Публична администрация“ и катедра „Реторика". 
Библиотеката е достъпна и за потребители от другите факултети и звена на Софий
ския университет. Колекциите й са специализирани в областта на социологията, 
политическите науки, международните отношения и европейската интеграция и 
публичната администрация. Разположена е в специално проектирано и оборудвано 
помещение с 40 работни места, от които 25 компютризирани. Предлага свободен 
достъп до всички учебни, справочни и периодични издания, които притежава биб
лиотеката (около 20 000 т.); ползване на литература в читалнята и заемане за дома; 
възможности за ползване на интернет ресурси и онлайн бази данни. Заложените 
архитектурни и технологични решения позволяват в библиотеката да се провеждат 
учебни занятия, курсове за информационна грамотност, социални и културни изяви.

Семинарната библиотека към катедра „Културология“ е сравнително нова 
библиотека и наброява около 10 000 тома книги, издавани предимно след 1990 г. 
Началото й е поставено с дарение на Министерството на културата. Тя обслужва 
учебния процес на студентите от специалност „Културология“. Достъпна е и за 
студенти, и за преподаватели от Софийския университет, които проявяват интерес 
към областите, в които е специализирана: културология, философия, антропология, 
социология и история. Разполага с читалня, с 20 места, от които 5 са компютризирани.

Семинарната библиотека към специалност „Библиотечно-информационни нау
ки“ е разкрита през 2000 г. Тя обслужва учебния процес и практическите занимания 
на студентите от специалността. Притежава около 3000 тома книги (на български 
и чужди езици) и периодични издания. Библиотеката е профилирана основно по: 
библиотекознание, библиография, научна информация, музеезнание, информацион
ни и комуникационни технологии. В нея се съхранява част отличната библиотека 
на проф. Тодор Боров, както и дипломните работи и магистърски тези. защитени 
в Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“. Библи
отеката има 12 читателски и 7 компютърни работни места с достъп до бази данни 
и интернет. В нея се поддържат електронни каталози на книгите, на дипломните 
работи и на публикациите на преподавателите в специалността. Най-новата насока 
в дейността на библиотеката е свързана с развитието и въвеждането на: електронно 
съдържание на лекционни курсове и упражнения: електронна библиотека; инфор
мационни ресурси; видеоархив и др. подобни масиви и документи, необходими за 
учебния процес. За целта се използва платформата МоосИе. По този начин студен
тите имат възможност да ползват в диалогов режим материали и данни, които са 
им необходими за подготовка. Освен на български език, се въвежда информация и 
на английски за чуждестранните студенти, които идват на обучение в специалност 
БИН и в други звена на Софийския университет по програми за мобилност Ега$тн$ 
и др. Като следващ етап се предвижда да бъдат разширени възможностите на сис
темата и да се постави началото на курсове в режим на дистанционно обучение.

С цел подобряване на координацията и развитието на библиотеките през 2008 г. 
към ФФ е създаден Библиотечен съвет с представители на всички специалности. За 
обогатяване на колекциите на библиотеките ежегодно ръководството на факултета
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предоставя целево финансиране за всяка една библиотека, извън квотите, които 
УЬ осигурява за включените в нейната мрежа. Има договореност между ФФ и УБ 
в сводния електронен каталог на последната постепенно да се включват и библи- 
ографските записи на библиотеките, които са извън нея -  Културология, БИН и 
сбирката по история на философията.

Интернет центрове и мрежа
Философският факултет бе сред първите в Софийския университет, които 

започнаха да създават интернет центрове. Докато в началото тази дейност се разви
ваше на базата на инициатива на отделни катедри, след 2003 г. тя намери нов израз. 
Премина се към целенасочено формиране на подобни центрове, с цел да се даде 
възможност на всички специалности да получат възможността да ползват новите 
информационни технологии в образователния процес. Също така да се позволи на 
студентите да имат непрекъснат достъп до интернет зоните. Постепенно бяха раз
крити интернет центрове, които понастоящем покриват нуждите на специалностите 
във ФФ. С финансови средства по проект през 2004-2005 г. бяха окабелени всички 
помещения и учебни зали, принадлежащи на ФФ в Ректората и Кампус „Изток". 
По този начин бе решен въпросът за изграждането на вътрешна мрежа и за осигу
ряване на непрекъснат достъп до интернет на всички преподаватели и студенти. 
През 2007 г. бе реализиран проект за безжичен интернет в част от пространствата, 
принадлежащи на ФФ. с тенденция за разширяване. Факултетът ежегодно отделя 
значителни средства за внедряване на нови информационни технологии. Към 
2010 г. в рамките на факултета има в наличност около 330 персонални и преноси
ми компютри, сървъри, мултимедии и др. технически компоненти и устройства, 
необходими за нуждите на учебната и изследователската дейност.

Уебсайт на Философския факултет
Факултетът бе сред първите в Софийския университет, в който бе осъзната 

нуждата от създаване на уебсайт. През 2004 г. по линия на проект идеята започна 
своята реализация. С годините сайтът на ФФ се превърна в активен и необходим 
инструмент за подпомагане на учебната, научната, административната и социалната 
дейност на факултета. Днес той е част от сайта на Софийския университет. Пред
лага разнообразна информация за: ръководството, специалностите; бакалавърската, 
магистърската и докторанте ката степени на обучение; следдипломното обучение; 
преподавателите; администрацията; студентите; учебно-изследователските цен
трове; библиотеките; проекти и партньори, обяви и конкурси; кандидат-студенти; 
Факултетен студентски съвет; Кариерен център; официални документи; календар 
за събитията; полезни връзки и др. Част от информацията е на английски, руски 
и гръцки език. Реално сайтът на ФФ играе роля на портал към информационните 
ресурси във факултета, СУ и външни институции. Предстои сайтът да се превър
не в динамичен, което ще се отрази на неговата информативна стойност и върху 
бързината на актуализация на данните.

Ресурсен информационен цен гър
Осъзнавайки значението на информационните и комуникационните техноло

гии (ИКТ) за усъвършенстване на изследователската, учебната и информационната 
дейност, повишаване на тяхното качество и в търсене на ефективни модели и 
политики за цялостното развитие на ФФ, ръководството на факултета си постави
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за задача през периода 2008-2010 г. да създаде Ресурсен информационен център 
(РИЦ).

Проектът е пилотен и цели да подобри образователния и научния процес, ин
формационната дейност и да развие технологичната база на ФФ. Той ще допринесе 
за развитието на факултета, за внедряването на нови методи и подходи в обучението 
и научноизследователската дейност, базирани на новите информационни техноло
гии. Съобразно задачите на проекта бе направен анализ за:

• информационните потребности на преподавателите по отношение необхо
димите БД;

• стратегиите от приложение на ИКТ в изследователската дейност и учебния 
процес във ФФ;

• политиките за набавяне и организиране на информационните ресурси.
Като резултат се очаква създаването на У ИЦ да доведе до значителна икономия

на финансови ресурси, кадри и техника предвид идеята за концентрация на усилията 
в рамките на едно общофакултетско звено, натоварено с комплексни функции -  об
разователни, информационни, рекламни, консултантски, научно-спомагателни и др.

Посредством реализацията на проекта се цели засилване влиянието и връзките 
на ФФ с обществото. Постигането на тази идея се очаква чрез по-масирано разпрос
транение и предоставяне на информация за потенциала на факултета, за неговите 
възможности да решава експертни, консултантски, изследователски задачи за нуж
дите на различни групи и институции от обществото. Ще се даде възможност за 
по-активно участие и включване на преподавателската и научната колегия в процеса 
на обучението. Ще позволи засилване на международните контакти на факултета, 
обмена на образователни програми, разширяване участието на студенти, докторанти 
и преподаватели в програмите за мобилност. За постигането па посочените задачи 
се залага па използване па разнообразни подходи с помощта па ИКТ дистанционно 
обучение, електронни конференции, обмен на информационни масиви и на учебни 
материали идр. В отделни специалности вече започна прилагането на платформата 
МоосПе за нуждите на учебния процес за: създаване на електронно съдържание; 
въвеждане на принципите за дистанционно обучение; засилване контрола върху 
учебната дейност; повишаване качеството на обучението и др.

Центърът е разположен в библиотека „Социални науки“, с което й се пре
доставят нови роли. Тя ще бъде по-тясно интегрирана като базово звено на ФФ. 
Това е перспективна трансформация, която ще издигне престижът и мястото на 
библиотеката.

Постепенно РИЦ трябва да започне да изпълнява следните задачи и функции:
• да осигурява достъп до бази данни с научна информация в хуманитаристи- 

ката, социалните и други науки;
• да съдейства да развиване на репозиториум за електронна информация в 

хуманигаристиката и социалните науки;
• интернет център;
• център за информационна грамотност по отношение на стратегиите за тър

сене и обработка на научна информация;
• център за конференции и видеоконференции;
• средище за провеждане на занятия с докторантите по стратегии на инфор

мационното търсене и за изследователски методи в научното изследване;
• да обслужва външни научни структури, университети, неправителствени 

институции, граждани;
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• да поддържа информационните ресурси на ФФ -  за експертни оценки, из
следвания. дистанционно обучение и др.;

• да осъществява помощ за въвеждането на системата Моос11е за нуждите на 
учебния процес -  създаване на електронно съдържание, въвеждане на дистанционно 
обучение, засилване контрола върху учебната дейност, повишаване качеството на 
обу чението и др.

Техническото оборудване за РИЦ е закупено по проект от Фонд Научни 
изследвания" на МОМИ и с допълнителни средства от ФФ.

Информационни системи в помощ на образователния и административ
ния процес -  СУСИ-4, МоосНе

Съвременното университетско образоване е немислимо без широкото навлиза
не и използване на разнообразни информационни системи и софтуерни платформи. 
Тяхното приложение е в различните области на университетската дейност-учебна, 
научна, административна и др. За съжаление в нашата страна в голяма част от уни
верситетите, включително и в Софийския университет, няма достатъчно критично 
разбиране на колегията за тези процеси. Горчив факт е значителното ни изоставане 
от съвременните образци. В последните 4-5 години в Алма Матер се правят опити 
да се преодолее тази неперспективна тенденция. ФФ е сред факултетите, които 
осъзнават сериозното изоставане, което не е в полза на имиджа на институцията и 
за задачите, които изпълнява. Студентите, като представители на технологичното 
поколение, са недоволни от забавената скорост. Философският факултет е сред 
първите, които настояваха да се промени това статукво. Във факултета от две го
дини започна подготовката за въвеждане на административната информационна 
система -  СУСИ-4. Посредством нея студентите ще имат във всеки един момент 
информация за: техния статут, оценки, учебни планове и програми, разпие на 
лекциите, полезна информация, комуникация с преподавателите и др., което би ги 
облекчило максимално при тяхното следване. Системата вече стартира в пробна 
експлоатация в началото на 2010 г.

В търсене и прилагане на иновационни проекти постепенно в отделни спе
циалности и програми на ФФ започва използването на съвременни технологични 
решения и платформи за въвеждане на дистанционно обучение -  Психология. 
Философия и др. Процесът е все още в начален етап предвид липсата на обща стра
тегия и регламенти в СУ за дистанционното обучение. В настоящия момент в него 
се разработва проект, на който се възлагат надежди да регулира всички въпроси. 
Специалност ..библиотечно-информационни науки" е сред първите, които започна
ха да използват електронната система МоосПе за оптимизиране на образователния 
процес и натру пване на учебно съдържание в дигитален формат. Предстои идеята 
да намери в скоро време сподвижници и в други специалности на ФФ.

Използване па външни информационни ресурси и бази данни
При реализация и осмисляне на информационната си политика ФФ, като 

структурно звено на Алма Магер, се съобразява и координира действията си в 
съзвучие с протичащите процеси в Университетската библиотека. Факултетът е 
активен потребител на богатите информационни ресурси на библиотеката на Со
фийския университет, изграждани повече от 120 години и развивани непрекъснато. 
От особено значение за разширяване на информационното осигуряване и за него
вото доближаване до водещите стандарти има инициативата на Министерството на
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образованието, младежта и науката от 2009 г. за национален абонамент. По силата 
на сключения договор за национален абонамент Софийският университет ..Св. 
Климент Охридски“ има достъп до редица информационни платформи: ЕЕ8ЕУ1ЕК 
(Холандия) за Яаепсе ОцесЕ 8сори$, Еп§тееппц УШаце, ЕтЬаяе.сот; ГН0М80Х 
КЕП ГЕК 8ЕКУ1СЕ8 (Великобритания) за 181 \УеЬ о(' Кпоч\1ес1уе и др; РгоОиея! 
СегДга! (Великобритания). От своя страна. Университетът е направил самостоятелно 
абонамент за престижни електронни ресурси, от които се възползва колегията от 
цикъла на хуманитарните науки -  .18ТОК и др. В продължение на 8 години ФФ е 
участник в Българския информационен консорциум и ползва БД на ЕВ8СО.

Издателска политика, създаване и поддържане на електронни документи
Част от идеята за добрия университет е свързана със създаването на знание 

и интелектуални продукти в него и разпространението им посредством различни 
комуникационни канали и системи. Особено място в този процес се пада на из
дателската дейност. В днешния свят на знанието настъпват драстични изменения 
в тези процеси и системи. В последните години все повече се откроява идеята за 
т.нар. открит достъп до публикациите. Надеждите и перспективите за извършващата 
се трансформация на каналите за комуникация на научното знание се свързват до 
голяма степен с пренасянето на документите в дигитален формат и тяхното орга
низиране в електронни хранилища (репозиториуми). Промяната няма да е лека, но 
тя е в основата на новата организация на потоците от информация сред научните 
колегии. Идеята е продикту вана от: търсене на икономическа ефективност; нара
стващия потенциал на глобалната мрежа; преодоляване на бариерите при достъпа до 
информацията; скъсяване на времето за създаване, обработване и предоставяне на 
информационните потоци и на ресурс на знание. Специалистите са установили, че 
експонирането на отделен научен документ в режим на ..открит достьп" увеличава 
неговото ползване и цитиране средно с 274%, с което го прави по-видим сред уче
ните. Сред пионерите на движението за електронното публикуване и формирането 
на репозиториуми за научна информация стоят престижни универси тети с техните 
издателства и библиотеки.

В нашата страна тези процеси се развиват трудно. Опитът сочи. че това се 
дължи не толкова на липса на технологични предпоставки или на все още неи
зяснени правни отношения, свързани предимно с авторските права, достъпа до 
информацията и пр., колкото на липсата на разбиране, недалновидност и на частни 
интереси сред научната колегия и издателските фирми. Първите промени на наци
онално ниво се съзират, но това са отделни опити, липсва концепция и стратегия 
за формиране на репозиториуми. България е малка страна с ограничени средства. 
Продуктът, който се произвежда от заетите в изследователския сектор, е скромен по 
обем. изданията, в които се публикува, са крайно ограничени по брой и по тираж. 
Езикът, на който са написани, е сред „малките“ в световното научно пространство. 
Усилията, които се правят за създаване на електронно съдържание или дигитали- 
зация. са разпокъсани, липсва координация при създаването и поддържането на 
ресурсите, има неефективност на изразходване на публични разходи и средства по 
проекти, съществува определена показност и др. Всичко това налага да се търсят 
национални усилия и координиране на идеите. Като опит за преодоляване на този 
проблем може да се посочи Проектът за създаване на национална мрежа от вир
туални библиотеки. Той е под егидата на Държавната агенция за информационни 
технологии и съобщения. Министерството на образованието, младежта и науката,
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Младежкото иновационно и информационно общество. Българския виртуален 
университет. Съгласно замисъла „създаването на мрежата от виртуални библиотеки 
е IV етап от Националната програма за изграждане на виртуално образователно 
пространство, която стартира през 2002 г. в отговор на инициативата е-Ьеагпт§ 
на Европейската комисия и е обективна необходимост, обусловена от световните 
тенденции в развитието на образователната сфера и, в частност -  на иновацион
ните образователни технологии...“. Цели се „създаване на виртуални библиотеки 
във всички университети, колежи и институти на БАН и тяхното интегриране в 
национално цифрово хранилище на знания, достъпно за всички, по всяко време и 
от всяко място, като предпоставка за развитие на базирана на знания икономика“. 
Посредством портала има възможност да се ползват електронните библиотеки на 
българските университети, колежи, институти. Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“, Националния център за информация и документация, вирту
алния инфоцентър за докторанти и други виртуални библиотеки.

В подобен план се развиват нещата и в Софийския университет. Философският 
факултет бе инициатор през 2005 г. на дебат за започване на електронно публи
куване на издания на учените от Университетското издателство и за създаване на 
дигитално хранилище. На този етап резултатите са повече от скромни. Универси
тетската библиотека поддържа няколко електронни библиотеки, в които се куму- 
лират дигитални документи: „Издания на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“; „Електронна библиотека за българска славистика“ и секция „Четиво“. 
Те са в зародиш и разполагат с ограничен брой документи. Предстои приемане 
на цялостна концепция за поддържането на университетски репозиториум. ФФ 
е сред участниците в екипа, които ще разработят идеята. Пак по предложение на 
факултета идеята е включена и в „Стратегията за развитие на науката в Софийския 
университет“ (2006). Друга перспективна инициатива, която постепенно намира 
съмишленици, е свързана с поддържането на „Електронната библиотека“ на Со
фийския университет, като част от най-голямата мрежа от електронни библиотеки 
в света БсчепПйс Соттопв. Всички публикувани в нея статии или информация за 
статии, автоматично се индексират от гьрсачките на БаелЕбс Согтптюпз. По този 
начин факултетите, които биха желали да разширят своето присъствие в световното 
научно пространство, да увеличат значително възможността за достъп и цитиране 
на ресурсите и преподавателите си. могат да се включат към нея.

В частност през 2006 г. ФФ направи опит съвместно с Университета Ситън 
Нил. НюДжерси -  САЩ, да започне формиране на репозиториум, в който двете ин
ституции да поддържат в електронен формат публикации на своите научни колегии 
-двуезично. Замисълът не успя поради технически и организационни проблеми. 
През 2009 г. катедра БИИ, започвайки да поддържа електронна библиотека, пред
стави за свободно ползване своя годишник и други издания на преподавателите в 
дигитален формат. От 2010 г. все повече специалности в рамките на ФФ възприе
мат идеята да поддържат електронна версия на годишниците и на част от книгите. 
Политиката на факултета е тази практика да се разширява, като на първо място 
всички годишници да се предоставят в електронното депо на УБ.

Заключение
Представеният анализ за състоянието и политиките за развитие на библиотеч

ното и информационното осигуряване във Философския факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски" е белязан с определени противоречия, успехи
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и колебания. Моделът за бъдещото развитие на процесите се свързва с няколко 
базови фактора:

• тенденциите в развитието на Софийския университет, в частност на факул
тета -  образователна, научна и проектна дейност;

• изискванията към качеството на образователната и научната работа на ко
легията от преподаватели и студенти;

• наличието на научна критика и повишаване на критериите по отношение 
публикационната активност;

• процесите на развитие във външната информационна среда;
• темповете на развитие на библиотечната и информационната политика и 

система в Софийския университет.
Смятам обаче, че сред най-важните предпоставки е тази за промяна на на

гласите сред човешкия фактор -  учените и студентите. Те са тези. които трябва да 
преосмислят значението на информацията, както и факта, че трябва да се работи за 
създаване на нова динамична информационна среда, в която всеки има определена 
роля. Пътят и успехът на Философския факултет в света на знанието, информа
цията и глобалната мрежа са белязани от посочената парадигма. Това е залогът за 
доброто бъдеще.
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МЕЖДУНАРОДНИ ПРАВИЛА 
ЗА КАТАЛОГИЗАЦИЯ -  

НЕОБХОДИМОСТ, ПРОБЛЕМИ 
И ПЕРСПЕКТИВИ

АЛЕКСАНДРА ДИПЧИКОВА

Промените в контекста на дейностите на библиотеките и по-специално на 
каталозите предизвикват загриженост от гледна точка на възможните кризисни 
моменти на развитието на каталогизацията. които може да настъпят в бъдеще. 
Развитието на компютърните технологии и създаването на електронни документи 
са предизвикателство пред библиотечната професия, което я поставя в различни 
условия от условията на нейното дълголетно съществуване, когато информацион
ните ресурси се ограничаваха до книги и периодични издания. През последните 
I одими библиотеките станаха част от нова информационна среда и тяхната дейност, 
наред с ог ромната част от процесите и явленията в обществото, ще се развива в 
глобалната мрежа. Въздействието на компютрите и мрежовите информационни 
ресурси върху задачите и функциите на библиотеките е предмет на дискусии, но 
е безспорно, че от тяхното умение да отговорят на днешната и утрешната техно
логична среда ще зависи бъдещата им съдба, а може би и тяхното съществуване. 
Кдна от библиотечните дейности, която е засегната най-силно от технологичните 
промени е каталогизацията. Данните в каталога са движещите сили на всички 
процеси в библиотеките, затова въпросът за развитието на каталогизацията засяга 
основни проблеми на бъдещето на библиотеките-от икономическата ефективност 
на институцията, до философските проблеми на нейното съществуване в рамките 
на съвременната информационна среда. Каталозите са един от най-съществените 
инструменти за търсене на информация и организация на библиотеките, развиват се 
паралелно с тях и понякога дори продължават да съществуват след тях. При всички 
промени в библиотечната и в библиографската практика до средата на миналото 
столетие стандартите за описание и правилата за каталогизация са в основата на 
тази консервативна и оправдано традиционна система за информация. Това е така, 
защото още ог началото на XIX в., когато се появяват първите подобни документи, 
тяхното основно предназначение е да отразяват в линейна форма (в печатни томо
ве или каталожни картички) книжните материали на библиотеката. С появата на 
машинночетимите библиографски записи през 60-те години на XX в. се създадоха 
условия за електронни каталози с много по-големи информационни възможности от 
традиционните системи от библиотечни каталози. В стремежа си да се приспособят 
към технологичните промени обаче, каталогизаторите принудително използват 
стария инструментариум, с който разполагат -  стандарти и правила, създадени и
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усъвършенствани в други технологични условия. С всяка изминала година инфор
мационните технологии се развиват все по-неудържимо и става очевидно, че реа
лизирането на новите възможности, които те предлагат, е свързано с преминаване 
към нова информационна среда. За да може тази нова информационна реалност 
да бъде съобразена с вечните ценности на библиотечната професия, е необходимо 
да се анализират промените на информационните технологии в развитието на ка
чеството на информационните ресурси и на поведението на потребителите. Като се 
придържаме към една от тези основни ценности -  „библиотеката е предназначена 
за услуги", трябва да се съсредоточим върху информационните нужди на потреби
телите и да подчиним анализа на усъвършенстването на обслужването в нея. Преди 
това обаче е необходимо да разгледаме онези промени в света на библиотеките и 
информацията, които оказват въздействие върху задачите, структурата и съдържа
нието на библиографската информация.

Промяна на информационните ресурси
Правилата за каталогизация винаг и са били предназначени за обработка на 

публикувана текстова информация. 11рез XX в. обаче се появяват нови носители на 
информация. Библиотеките ги включват в обсега на своята дейност и правилата се 
развиват, за да се осигури отразяването в каталозите на звукозаписи и видеозапи
си. При включването на тези нови материали се спазва рамката на традиционната 
структу ра на библиографските записи и в библиографското описание особеностите 
им се отразяват най-вече в областите на забележките и на физическата характерис
тика. Приложението на модела на каталогизиране на книгите върху новите мате
риали се осъществява без затруднения, тъй като твърдите носители, върху които 
те се разпространяват, носят текстова информация за почти всички необходими 
елементи на библиографската информация. Сравнително успешното прилагане на 
модела на каталогизация на книги върху некнижните материали беше поставено 
под въпрос с появата на дигиталните формати и бурното разпространение на ин
тернет. Традиционната издателска практика се обогати с издаване и разпростра
няване на материали на няколко формата едновременно. Стана възможно редица 
некнижни материали да се разпространяват направо в интернет, без да е необхо
димо да бъдат съпровождани от полезната текстова информация, която дотогава 
каталогизаторите намираха върху опаковките на твърдите носители. За такива 
материали, които нямат заглавна страница и постоянно се намират в състояние 
на промяна, е невъзможно да се приложат стандарти за библиографско описание 
и правила за каталогизация, които стъпват на точни и изрично назовани източни
ци на информация за описвания ресурс. При повечето правила за каталогизация 
проблемът с многобройните версии на едно и също съдържание се решава чрез 
създаване на отделни библиографски записи за всяка от тях. До неотдавна такова 
решение не представляваше затруднение за каталогизаторите, тъй като се налагаше 
тази практика да се прилага рядко при случаи на фототипни издания, микрофилми 
и други репродуцирани материали. С появата и развитието на проектите за ма
сова дигитализация каталозите се натоварват с все повече дублиращи се записи 
с незначителни по съдържание и трудно забележими за потребителите разлики. 
Понякога дори проектантите на информационни системи и други специалисти в 
областта на програмирането изразяват недоволство от стандартите и правилата за 
библиографско описание с обвинение в прекаден буквализъм, който ограничава 
възможностите за търсене и извличане на информация от съвременния електро

80



Ю б и л е й

нен каталог1. Независимо от подобни крайни критики, каталогизаторите трябва да 
приемат, че при бъдещото развитие на каталогизацията качествената промяна на 
информационните ресурси не може да бъде пренебрегвана.

Промяна в технологията и в обхвата на каталога
Задачите и функциите на каталога определят формата и съдържанието на 

съставящите го библиографски описания. Създаването на тези описания се упра
влява от стандарти и правила. В някои страни разработването на единни правила 
за библиографско описание се налага като необходимост от създаването и под
държането на национална библиография и библиотечна система, в други е пряка 
последица от въвеждането на централна каталогизация, но независимо от причината 
за тяхното разработване през XX в., в периода на разцвета на фишовите каталози, 
каталогизацията все повече се унифицира, отначало в национален, а след това и в 
международен мащаб. Приемането на Парижките принципи на каталогизацията* 2 и 
разработването като последица от тях на системата от международни стандарти за 
описание 18ГЮ през 60-те и 70-те години на миналия век дават тласък на процеса 
на унификация на библиографското описание в световен план и стават основа на 
редица национални правила за каталогизация. Тези постижения на сътрудничество
то обаче датират от времето на фишовите каталози и носят техните функционални 
характеристики. Електронните каталози, които през последните две десетилетия 
на XX в. получиха широко разпространение и почти навсякъде изместиха тради
ционните, до голяма степен са изградени на базата на тези характеристики. Чрез 
тях традиционните фишови каталози се трансформираха във формат на база данни, 
а това означаваше, че се променя не само формата на представяне на каталога, но 
и самата представа за него и за начина на ползване на библиографските записи. 
Към електронния каталог вече не се подхожда като към азбучно или систематично 
подредени библиографски описания, а чрез термини за търсене от тях се извличат 
множества от релевантни записи. Прилагането на нови, присъщи на базите дан
ни техники на търсене в електронните каталози (булеви оператори, контекстови 
оператори, индекси за търсене) ги характеризира като качествено различни от 
традиционните. Елементите от данни, които съставят електронните каталози, не се 
различават от елементите на библиографското описание, дефинирани в стандартите 
и правилата, използвани при традиционна каталогизация. Тук обаче за нуждите на 
машинночетимата информация те са кодирани според изискванията на 180 2709 
или различните модификации на формата МАКС. Трябва да се отбележи, че пър
вообразът на този формат е предназначен за автоматизиране на отпечатването на 
каталожни картички за централната каталогизация на Библиотеката на Конгреса 
и след това става основа на създаването на машинночетими записи за електронни 
библиотечни каталози. По същия начин, двадесет години по-късно, при първите 
опити за автоматизация на каталогизацията в Националната библиотека, машин- 
ночетимите записи бяха предназначени за автоматизиране на отпечатването на

' 8сЬпеШег, Кагеп. Но\у ОРАС8 $иск. АБАТесНхоигсе. 2006. И11р://тт'.а1а1есИхоигсе. 
огк/Н1()к/2006Ю5/Ион'-орас!1-зиск-ра1"1-3-1Ие-Ьщ-рк'114ге.Н1т1/ 03.05.2010 ■

2 8(а!етеп1 оГ рппс1р1е$ асюр1ес1 а11бе 1пГетаПопа1 СопГегепсе оп Са1а1о§ит§ Рппар1е$, 
Рап$, ОсЮЬег, 1961 / \ \  ЛЬ соттегЛагу апО ехатр1е$ Ьу Еуа Уегопа. -  Ьогкюп : 1РБАСопитпиее 
оп Са1а1о§ит§, 1971.
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сериите на националната библиография и на каталожни картички, за изграждане на 
електронни каталози. Развитието на интегрираните библиотечни системи наложи 
в машинночетимите библиографски записи да се включат допълнителни данни, 
които не са присъщи на библиографското опи т е .  но са необходими за автома
тизирането на редица други библиотечни ден I и. Така библиографският запис 
се превърна в многофункционална единица на системите за у правление и органи
зация на библиотеките и към него логично се появяват изисквания, характерни за 
бързоразвиващиге се информационни системи в условията на глобалната мрежа.

Промени в информационната среда
Компютрите предизвикаха революция не само в областга на каталогизацията. 

Чрез тях станаха възможни съществени промени в създаването и разпространява
нето на знания. Публику ването в неговия традиционен вид вече не е единственото 
средство за комуникация на идеи. Средата на интернет дава възможност за много 
по-голяма бързина и географски обхват на комуникацията. Каталозите, които днес се 
възприемат като източник на библиографска информация за библиотечните фондове 
и механизъм за споделяне на библиографски описания, вече все по-трудно се справят 
с конкуренцията на тази нова и доста хаотична информационна среда. Мрежите, 
усъвършенстването на възможностите за предаване на данни и тяхната трансфор
мация и реорганизация изключват изолацията на библиографе ката информация, 
създавана в библиотеките и налагат нейното интегриране към други видове библи
ографска информация (издателска, книготърговска). В тази среда има възможност 
от данните на каталогизацията да се извлича допълнителна информация. Появява 
се опасението, че при разширяването на обхвата на интегриране на метаданните на 
библиотеките (библиографски записи във формат МАКС) с метаданните на други 
подобни агрегатори бързоразвивагцият се свят на информацията няма да може да 
отговори на високите изисквания на каталогизаторите за обхвата и качеството на 
данните. От друга страна, цялостната и изчерпателна каталогизация на новите из
дания, която библиотеките извършват непрекъснато, не може да обхване стотиците 
хиляди значими електронни публикации. Осъзнаването на това предизвика създава
нето на стандарта за метаданни 1)иЬ1т Соге1. който информационните специалисти 
и библиотекарите възприемат като значително по-опростен, но все пак стандартен 
начин за описване както на новите форми на разпространяване на резултатите на 
интелектуалните усилия, така и все по-разнообразните материали, които се появяват 
в резултат на проектите на библиотеки, архиви и музеи за дигитализация.

Промяна в навиците и в уменията на потребителите
Информационната култура и познания на съвременните ползватели на биб

лиотеките се различавал значително от възможностите на читателите на библи
отеките преди началото на масовото приложение на новите информационни и 
комуникационни технологии в ежедневието. Днес те живеят в интерактивния 
свят на глобалната мрежа и естествено се обръщат към нея за задоволяване на 
информационнните си потребности. Това ново поколение често предпочита тър- 
сачките в интернет, които посочват директ но източниците, а не метаданни за тях. 
Възможността с едно кликване да получат резултат от запитването си и да опре- *

■' ПпЬПп Соге Ме1ас1аГа 1шПабуе И11р://с1иЬНпсоге.(>Г8/03.05.20\0.
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делят неговата релевантност, ги задоволява повече от подробното описание на 
източника, което предоставя библиотечният каталог. Професионалното виждане 
на библиотекари и библиографи, които оценяват каталогизацията като процес с 
дълготрайно и многофункционално отражение, не среща разбирането на потреби
телите на библиографска информация, които, благодарение на новите технологич
ни възможности, много често са извън библиотеките.

Нови развития в областта на теорията
и стандартизацията на каталогизацията
Кол кого и да е ограничен този кратък преглед на част от промените в кон

текста на съществуването и развитието на съвременната каталогизация, той по
казва недвусмислено необходимостта от преосмисляне на тази основна библио
течна и библиографска дейност. Трябва да признаем, че всеки опит за радикална 
трансформация на подобна дейност със солидна теоретична основа и многодетна 
практическа работа се посреща от каталогизаторите е голяма доза недоверие и 
критичност, но и с надежда за трасиране на път за бъдещото развитие, който да 
бъде продължение на предишните постижения. Всяка нова стъпка в историята на 
каталогизацията е свързана с определени промени, предизвикани от изменения в 
естеството на описваните материали или потребностите на ползвателите на биб
лиографска информация.

Най-значимото явление, свидетелстващо за съвременното състояние и тра
сиращо бъдещото развитие на каталогизацията, е разработеният и получил широ
ко разпространение концептуален модел на библиографския универсум -  РКВК 
(Функционални изисквания към библиографските записи)4. РКВК е резултат на 
усилията на работна група, определена от Постоянния комитет по каталогизация 
на ИФЛА след препоръките на състоялия се през 1990 г. в Стокхолм Семинар за 
библиографски контрол. Изследването се основава на основните функции на по
требителите при ползването на библиографските записи и се разпростира върху 
всички видове библиотечни материали. То има теоретичен характер и, за да се из
бегне пристрастието към някои от ползваните в практиката правила за каталоги- 
зация, методологията му се основава на семантичния релационен модел за данни, 
наречен ..модел на същностите и връзките’45. Прилагането на този модел към биб
лиографския универсум първоначално е било насочено към определяне на набора 
от елементи на библиографския запис, които са достатъчни за осъществяването на 
основните функции на потребителите. Резултатите от разработката обаче надхвър
лят рамките на тази задача, поставяйки обекта на изследването в контекста на ин
формационните технологии. Тази нова гледна точка към каталогизацията позволя
ва тя да се разглежда като процес на създаване на база данни е всички изисквания 
и възможности, произтичащи от това обстоятелство, и налага бъдещи съществени 
промени в практиката. Високата оценка, получена от РКВК в международен план, 
го налага като обединяващо звено в практическата дейност на каталогизатори и

4 РипсИопа! гецшгететз Рог Ь1ЬПо§гар1йс гесогсК : бпа! героП/ 1РЬА Вшбу Огоир оп 
(Не РипсПопа! КеяшгетеШз Рог В1ЬМо§гарН1с КесогсК. -  МйпсЬеп : К.О. 8аиг, 1998. -  VIII, 
136 р. НИ[):/Лут\’.(/:1а.ог^//Иех/са1а1()^111п^//гЬг//гЬг 2(Ю8.ри//03.05.20\0.

'З а  концептуалния модел по-подробно в: Дипчикова. Ал. Функционални изисква
ния към библиографските записи : Коментар върху целите, понятията и препоръките на 
изследването на ИФЛА (Обзор). // Библиотека, № 4 -5, 2003, с. 25-49.
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информационни специалисти. Глобалният характер на разпространението на биб- 
лиографската информация дава основние на ИФЛА, като организация, подкрепя
ща международното сътрудничеството при създаването на основни нормативни 
документи в областта на каталогизацията, да поеме водеща роля в този процес. 
Международните усилия в тази област бяха степенувани в три последователни и 
съгласувани начинания, които до известна степен се застъпваха хронологично.

На първо място в резултат на новите теоретични постановки се постави въп
росът за преосмисляне и очертаване на възможни изменения и допълнения към 
принципите на каталогизацията. които са в основата на всяко практическо ръко
водство в тази област. Няколко години и широка глобална дискусия бяха необ
ходими, за да се разработи, утвърди и приеме като официален документ новият 
вариант на Парижките принципи на каталогизацията6 7 8 * 10 11 *. В първоначалния си вид 
той беше изграден на основата на изследване на 21 национални правила за ка- 
талогизация (вкл. и действащите български правила за библиографско описание
-  „Ръководство за азбучни каталози"7 8) за степента на тяхното съгласуване с по
становките на Парижките принципи, за формата и структурата на редната дума в 
описанието, за въпросите, свързани с имената на лица и на колективни органи, за 
степента на използване на унифицирани заглавия и общи означения за материал, 
за начина на отразяване на периодичността на библиографските ресурси, за от
разяването на структурата на многотомни издания и др.4. Новите международни 
принципи на каталогизацията бяха утвърдени от Секцията по каталогизация на 
ИФЛА и публикувани на 23 езика през 2009 г.'° 11.

Всяка промяна на принципите естествено трябва да се отрази върху основ
ните международни документи за станадартизация на библиографското описание
-  системата 18ВО. Разработването на Обединен 18ВО|: е пряк резултат от необ
ходимостта да се разшири обхвата на правилата за каталогизация и да се отстра
нят всички структурни и терминологични противоречия между изложението на 
принципите и документа за тяхното прилагане в практиката на каталогизацията. 
Обединеният 18ВО запазва структурата, приложена в съществуващите стандарти

6 1п(егпа(юпа1 СопРегепсе оп Са1а1о§шп§ Рппар1е5, Рап$, 1961 : КероП / ей. Ьу 
А. Н. СНарНп апй ОогоФу Апйегяоп. -  Ьопйоп : О г§атгт§ СоттЩ ее оР 1Ье 1тегпа1юпа1 
СопГегепсе оп Са1а1о§шп« Рппс1р1е5, 1963.-VIII, 293 р. кир://\1"л>шс1-пЬ.(1е/х1ат1агйтегшщ/ 
рф/рап'х_ргта'р1■ ех_ 19бТ. рс(//03.05.2010.

7 Ръководство за азбучни каталози на книги. -  София : Нар. библ. Св. св. Кирил и 
Методий, 1989.

8 ИМр://иътг. с!-пЬ. с1е/х1апс1агсИх1егип /̂рс1//с()с1е_Ьг11^аг1а.рс1//03.05.2010.
4 За документацията по съставянето на първоначален вариант на Международни 

принципи на каталогизацията вж: кир:/М’\\’\\!.(1-пЬ. с1е/х1апс1агсИх1ептр/а(х/1те1сс рарегх. 
кин!03.05.2010.

101РЬА Са1аю 2 1 пп§ Рппар1ея. Еййей Ьу ВагЬага ТШеП апй Апа Ьире Сп$1ап. -  МитсЬ 
: К.О. 8аиг, 2009.

11 Текстът на този документ на български може да се ползва в електронна форма: 
Изложение на международните принципи на каталогизацията./ш/ъ/Лгнтг.'фа.огф/Иех/ 
са1а1о%1и'п%/1ср/1'ср_2(Ю9-Ъ%.рс1/!03.05.2010.

17 1п1егпа(к>па1 яТапйагй Ь|Ь1ю«гар1йс Йезспрбоп (18ВО) / гесоттепйей Ьу Йте 18ВО 
Кеу1е\у Огоир ; арргоуей Ьу 1Ье 8 1 апйтц СогштпИее оР 1Ье 1РЬА Са1а1о§1пп§ 8есйоп. -  
РгеПттагу сопзоПйаШй ей. -  МипсЬеп : К.О. 8аиг, 2007. р. 6. Достъпно и на адрес: кир:// 
м:м'М’.{[1а.ог%//Иех/са1а1<>%1ип%/1хЬс1/1.чЬ</-сот_2007-еп.рс1/
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от системата 1$ГШ. без да въвежда (с мадки изключения) пряко терминологията на 
РКВК, възприета в Принципите на каталогизацията. Връзката между терминоло
гията на концептуалния модел РКВК и обединения стандарт се осъществява кос
вено от специално разработена сравнителна таблица15. От гледна точка на българ
ската каталожна практика, която и до днес се основава на национални стандарти 
за библиографско описание, съобразени с международните, Обединеният 18В1) е 
нормативен доку мент, създаден и утвърден по процедури, които дават възможност 
за участие на различни страни. Неговата относителна консервативност в сравне
ние с концептуалния модел РКВК отразява търсените на международно равнище 
стабилност и последователност при създаването и обмена на библиографска ин
формация. Трудно може да се допусне, че с широкото разпространение на ин
формационните и комуникационните технологии в глобален мащаб безвъзвратно 
е прекрачена границата на традиционното представяне на библиографската ин
формация в познатия текстов вид. Правилата за представяне на библиографския 
запис, установени от 18ВО, продължават да бъдат необходими, тъй като те дават 
възможност за изразяване на библиографското описание в достъпен и понятен вид 
и преодоляват ограниченията на езиковата бариера. Затова стандартът ще запази 
в бъдеще значението си на обединяващо звено за националните правила за библи
ографско описание. Неговият превод на български и приемането му в практиката 
е необходимо условие, за да се постигне възможното на този етап най-голямо при
общаване на нашата каталожна практика към международната.

Постановките на концептуалния модел РКВК обаче разглеждат описанието 
на информационните ресурси, поставяйки ударение по-скоро върху определянето 
на елементите на библиографската информация, необходими за идентифициране
то на ресурсите, отколкото върху тяхната последователност и кодифицирането на 
разделителните знаци при представянето им в текстова форма. Именно в това се 
състои сериозното разграничение между последната редакция на международния 
стандарт и най-новата разработка в областта на каталогизацията -  новите правила 
за описание на документи в традиционна и електронна среда, наречени Описание 
и достъп до ресурс (КОА)14. Отчитайки необходимостта библиографската инфор
мация да бъде изцяло интегрирана в средата на съвременните информационни 
и комуникационни технологии, създателите на тези нови правила насочват вни
манието си в две основни направления. От една страна, те си поставят за цел да 
създадат ръководство за каталогизация на електронни ресурси и да го интегрират 
в правилата за останалите библиотечни материали. От друга, за да се доближат 
максимално до съвременното схващане за основните задачи на каталогизация
та -  подпомагане на потребителите при намирането, идентифицирането, подбо
ра и достъпа15 до необходимата им информация, те насочват каталогизатора към 
групиране на семантично близки библиографски записи с цел да се представи 
най-широк обхват на връзките между произведенията и техните създатели. От
личителна характеристика на КОА е стремежът към интернационализиране на 
ползването му и това проличава от степента на отдалечаване на терминологията и * 14 15

п Ъир://агМгс.{(1а.ог^/УИ/ч 13/риЪ$/1Я[Ю-РКВК-тарр1п%Ппа1.рс1/!03.05.2010.
14 За повече подробности вж: кпр://м!\\лх\п1а-]хс.ог^/гс1а.к/т!
15 Вж Изложение на международните принципи на каталогизацията. Т. 3. Задачи и 

функции на каталога.
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структурата му в частите, свързани с досегашната практика на каталогизацията в 
англоговорящите страни. Най-значимата характеристика на КОА обаче е тяхната 
насоченост към еволюция на структурата на библиотечните каталози в посока на 
доближаване до обектно-ориентираните бази данни и интеграция в семантичния 
уеб. Без да скъсват изцяло връзката с традиционната структура на каталога, нови
те правила се обръщат към бъдещето и предлагат перспективи за присъствието на 
създаваната от библиотеките библиографска информация в интернет.

Въодушевлението от този съвременен подход не се споделя безрезервно от 
всички специалисти в тази област. Основните критики, които се появяват наред 
с подкрепата на новите правила, се изразяват в опасенията, че приемането им и 
предизвиканата от това необходимост от евентуални промени в технологичната 
инфраструктура на каталогизацията биха стрували доста скъпо, че съществува из
вестна неяснота по интегрирането на съществуващите библиографски метаданни 
кьм тях, че при представянето на библиографските данни се наблюдава разгра
ничаване от структурата на 18ВО, че революционната промяна в използваната 
терминология ще предизвика затруднения и др. Някои предполагат, че КОА ще 
бъдат по-трудни за използване от действащите в момента правила и че това ще 
доведе до проблеми при обучението на каталогизагорите. В доклада на Работната 
група за бъдещето на библиографския контрол към Библиотеката на Конгреса 
от 2008 г.16. (година преди окончателното завършване на новите правила) между 
другото се предлага дори да се преустанови временно работата по разработване 
на КОА и тези усилия да се разпределят към напредък във всички направления на 
интегрирането на библиографската информация в интернет: кодиране (180 270917 18 *, 
ХМЬ), схеми (МАКС. М 008 (МеРас1а1а ОЬуес! Оезспрбоп 8с11ета), Абстрактния 
модел на ОСМГ8) и правила за представяне на съдържанието (КОА), модели на 
съдържанието (РКВК), кодови таблици и списъци (контролирани речници, нор
мативни форми на имена)14. Независимо от тези съмнения, правилата КОА бяха 
завършени през 2009 г. и започна тяхното тестване в условията на практическа 
дейност в трите национални библиотеки на САЩ -  Библиотеката на Конгреса, 
Националната медицинска и Националната селскостопанска библиотека. Очаква 
се в периодично попълваното методическо помагало 1дЬгагу оГ Соп§гекз РоНсу 
8 1 а1етеп 1з (РСР8§) да бъдат включени указания за провеждането на тестването и 
резултатите от него20.

След появата на РКВК и приемането на Международните принципи на ка
талогизацията и в други страни се поставя въпросът за преработване на действа
щите правила за каталогизация или въвеждане на изцяло нови. Независимо, че 
инициативата за приемане на нова редакция на принципите е продиктувана от

Оп 1Не Кесогб : КероП оР Тйе 1лЬгагу оР Соп^гезз Могктд Огоир оп !Ье РиШге оР 
В1Ь1ю§гарМс Соп1го1, .(апиагу, 2008, с. 29. к11р://ч’\ т ’.1ос.^оу/Ь1кЧо};гарк1с-/и1иге/пеш/кж -̂ 
()п1кегес<>г(]-1ап0Н-/1па1.рф103.05.2010.

17 БДС 180 2709 Формат за обмен на информация.
18 ЬСМ1 АЬзСгас! Мос1е1. кпр://<1иЬНпсоге.ог%/с1оситеп1х/2()07/()6/04/аЬз1гас1-1т)с1е1 

/03.05.2010.
14 Оп 1Ье КесогсР.., с. 29.
20 По-подробни сведения за процеса на тестване на новите правила вж на уебстра

ницата в сайта на Библиотеката на Конгреса. к!1р://мтж1ос.%(ж/Ь1ЬПо%гарк1с-/Шиге/гс1и 
/25.05.2010.
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стремежа към усъвършенстване на библиотечните каталози в режим онлайн и за
доволяване на новопоявили се информационни потребности, още в уводната част 
на този документ се подчертава, че той е изграден върху значимите световни тра
диции в областта на каталогизацията21. В този дух е подходящо да се припомнят 
теоретичните постановки на Ранганатан, който определя канони и нормативни 
принципи на каталогизацията. Наред с често цитираните и добре познати на биб
лиотекарите закони на библиотекознанието, Ранганатан излага и принципа на ло
калната разновидност, според който: „1. международните правила за каталогиза- 
ция трябва да отбелязват факторите, за които трябва да поемат отговорност отдел
ните национални правила; 2. в националните правила за каталогизация трябва да 
се отбелязват факторите, за които поемат отговорност правилата за каталогизация 
на езикова основа в една многоезична среда; 3. националните правила за катало
гизация или правилата, свързани е определен език, трябва да отбелязват факто
рите. за които трябва да поемат отговорност локалните правила за каталогизация 
на всяка отделна библиотека; 4. правилата за каталогизация на всяко йерархично 
ниво трябва да са съвместими едни с други, без да си противоречат; и 5. всяко по- 
ниско ниво в йерархията трябва да бъде допълнение към всички йерархични нива 
над него“22 *. Тези възгледи на Ранганатан са предизвикани от необходимостта да 
разглежда въпроса за създаване на национални и междунационални правила за 
каталогизация в условията на специфичните социокултурни условия на Индия, 
която представлява мозайка от култури, религии и езици, а това е налагало спе
циално отношение към правилата за каталогизация. Основната задача при фор
мулирането на този принцип е била да се осигури удобството на ползвателите 
при информационното обслужване. Международната общност на каталогизато- 
рите днес се сблъсква с подобно предизвикателство, при което интеграцията на 
различни култури, религии, езици и азбуки в глобален мащаб може да бъде от 
решаващо значение при разработването и приемането на правила за каталогиза
ция, защото тя не е изоставила същата основна цел на обслужването. Не е слу
чайно, че в предварителното издание на Обединения 18ВО от 2007 г. са включени 
някои примери за приложение на принципа на локалната разновидност. Напри
мер още в параграфа, посветен на принципите на изграждането на стандарта, се 
казва: „Ще бъдат включени различни нива на описание, включително необходи
мите за националните библиографски агенции, университетите и други научни 
колекции“21, в параграф 0 .1.3 се посочва: „18ВО предлага уговорки за представяне 
на максимално количество описателна информация, покриваща изискванията на 
различни библиографски дейности. Затова в него са включени елементи, които 
са жизненоважни за една или две библиографски дейности, но не непременно за 
всички"24, а в параграф 5.1, посветен на означението за специфичен материал, има 
следната уговорка: „предполага се, че националните библиографски агенции или 
други агенции за каталогизация ще определят точните термини за специфични 
означения за материал, които отговарят на техните нужди и езици“25. Тези при

21 Вж Изложение на международните принципи на каталогизацията, с. 1.
22 КапаапаОзап, 8. К. С1а55Ше4 са(а!о§ие со4е. -  Мас1га$: МаИгая [дЬгагу Азяоаайоп, 

1958, р. 53-54.
21 18ВИ, ргеПгшпагу соп$оПс1а1ес1 есИпоп 2007, р. V.
24 Пак там. с. 12.
25 Пак там, с. 179.
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мери са част от многобройните доказателства за невъзможността един-единствен 
международен документ да обедини изискванията и специфичните особености на 
всяка социокултурна среда.

В резултат на многогодишното развитие на теорията и практиката на катало- 
гизацията сега тя разполага с логически модел, принципи, стандарти, многонаци
онални и национални правила за каталогизация, които могат да бъдат свързвани с 
подобни взаимоотношения на съвместимост и да осигурят както нуждите от библи- 
ографска информация на национално ниво, така и изискванията за обмен на такава 
информация в глобален мащаб в средата на интернет. През последните години, ос
вен ЯОА, само в две страни са разработени и въведени в практиката нови нацио
нални документи за регламентиране на каталожната практика -  Русия20 и Италия* 27. 
От сравнението между основните структури на съдържанието им личи осъзната
та необходимост от съвременен поглед върху съдържанието и ролята на библиог- 
рафските записи, но едновременно с това от запазване на връзката с традицията и 
особено с международния стандарт за библиографско описание като референтна 
норма. При този относително по-консервативен подход, очевидно не е преценено 
като приемливо да се пренебрегва или поне да се ограничава значението на най- 
широко прилагания досега стандарт, който освен всичко друго е и основа на самия 
концептуален модел РЯВЯ. Едновременно с това и в двете национални правила се 
обръща нужното внимание на вътрешните връзки и взаимоотношения между обек
ти и атрибути в системата на каталога и се въвежда нова терминология, основана 
на РЯВК. Усилията, положени от национални комисии за разработване на подобни 
правила, поставят под въпрос вероятността от създаване на единни международни 
правила за каталогизация или приемането ЯОА за такива. Убеждението на създа
телите на ЯОА. че за да се съсредоточат върху съдържанието, трябва да установят 
ясно разграничение между рег истрираните библиографски данни и представянето 
на тези данни, все още не среща одобрение навсякъде. Може би стремежът данните 
да бъдат независими от каквато и да е конкретна структура или синтаксис, които 
досега са използвани за съхраняване и представяне на библиографска информация, 
има своето оправдание. Изолирането на данните дава възможност библиографските 
метаданни да се използват многократно и по различни начини в различен инфор
мационен контекст. Възможно ли е обаче да бъдат убедени в необходимостта от 
такава революционна стъпка всички агенции за каталогизация, които много често 
са притиснати от ограничения на капацитет и финансиране? Дали системите за спо
делена каталогизация и производителите на библиотечен софтуер в глобален мащаб 
ще бъдат в състояние да приложат в относително приемливи срокове нови единни 
международни правила? Отговорите на тези въпроси принадлежат на бъдещето, но 
засега изглежда по-вероятно унифицирането на практиката да се развива на много
национален езиков принцип, като не се пренебрегват националните особености в 
отделните каталожни традиции, но до степен, в която те не влизат в противоречие 
с международния стандарт (18ЕШ) и с Принципите на каталогизацията на ИФЛА.

20 Российские правила каталогизации / Н. Н. Каспарова (рук.) [и др.]. Москва : 
Пашков дом, 2008. Достъпно и на адрес 1т11р://н'\\'жИЬгагу.лл7/.ги/с1оситеп1/са(а1 1.рс1/’, 
И[1р://и'\\>\1’.ПЬгап’.х!>Н.ги/с1ос1теп1/са1а1_2.рс1/03.05.20\0.

27 Ке§о1е каНапе сП са1а1о§агюпе : КЕ1САТ / а сига с)е11а Сотгтшзюпе регтапепГе рег 
1а геугзюпе йеМе ге§о1е каМапе сй са1а1о!>а7топе. -  Яота : 1СС11, 2009. Шр://\ч'т\’Асси.хЪп.Н1 
ир/оас1'<]()ситеп11/КЕ1СЛЬо:1асотр1ех,ч1\’а_репп2009.рс1[/03.()5.2() 10.
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БИБЛИОТЕКАТА НА ЕДИН 
ПРОВИНЦИАЛЕН УПРАВИТЕЛ 
В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ -  

ОСМАН ПАША, ВАЛИЯ НА САЙДА
СТОЯНКА КЕНДЕРОВА

Наред с три оригинални каталога на публични или вакъфски библиотеки1 II, 
във фонда на отдел „Ориенталски сбирки" при Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий" (НБКМ) се съхраняват и отделни списъци на частни библиотеки, 
които откриваме върху страниците на дефтери (регистри), ръкописни книги или 
единични документи. Вече имахме възможността да запознаем научната общност 
с подобни описи на библиотеки на няколко души, изпълнявали различни функции 
в османската държава'. В настоящата работа вниманието ни е обърнато към един 
управител в арабските провинции на Османската империя, а именно-Осман паша. 
който в края на ХУП-първата четвърт на XVIII в. е валия на Сайда (Ливан).

Осман паша започва жизнения си път в черкезко селище в Кавказ, минава през 
двора на Селим Гирай I' като негов роб и постепенно достига до поста на чухадар и

1 Единият от тези каталози отразява фонда на библиотеката на Осман Пазвантоглу 
във Видин през 1837 г. (8 52а). а другите два -  на две библиотеки в Самоков (ОР 1121 и 
Д 487). Вж Кендерова, Ст. Книги, библиотеки и читателски интереси сред самоковските 
мюсюлмани (XVIII първа половина на XIX век). София, 2002; Същата. Големите общест
вени (вакъфски) библиотеки по българските земи в светлината на новоиздирени извори. // 
Историята на книгата - начин на живот : Сб. в чест на проф. дфн Ани Гергова / Състав., 
ред. Кр. Даскалова. -  София, 2002, с. 115-151; Същата. Библиотеката на Осман Пазвантоглу 
по времето на Софроний (според новооткрит неин опис). // Софроний Врачански : Сб. из
следвания / Състав. Д. Караджова и др. София, 2004. с. 304-311; Същата. Дарителите за 
библиотеката на семейство Пасбанзаде. // Библиотека, 2008, № I, с. 17-30; Кепбегоуа. $Г 
ТгасйПопя е1 шпоуаПопз бапз 1е са(а1оца§е бея Пугез без В1ЬПо(Ьециез бе масфт Ви1§апе. // 
Проучвания в чест на проф. Вера Мутафчиева / Състав. Е. Радушев, 3. Костова, В. Стоянов.

София. 2001, с. 147-174.
- Кендерова, Ст. За интереса към книгата у едно турско семейство от Самоков. //

II /следвания в чест на чл.-кор. проф. Страшимир Димитров: Т. I / Състав. В. Тодоров.-Со
фия. 2001. с. 3 11 -324; Същата. Лични сбирки от книги и дарителска дейност. // Същата. 
Книги, библиотеки и читателски интереси..., с. 175 -223; Същата. Мястото на еш-шейх 
ел-Хаджж Хасан бин Салих сред самоковските книжовници от XVIII век. // Арабиапика 
и нслямознание. Т. 2. Студии по случай 60-год. на доц. дфн Пенка Самсарева. -  София, 
2003. с. 359 371; Същата. За една ранна библиотека от епохата на селджуците. // Биб
лиотечни дискурси : Юбил. сб., посветен на 60-год. на Александра Дипчикова. - София, 
2006, с. 141 -157.

■'Кримският хан Селим Гирай I управлява в периодите 1671 1678, 1684..1691,
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силяхдар (1690). т.е. елин от началниците на най-близко стоящите до султана хора'. 
Само три години по-късно той вече е везир (министър) и това го определя като един 
от „стълбовете на държавата”. По-нататъшната му успешна кариера е свързана 
също с високи постове в столицата и в различни селища в Анадола, Сирия и Ирак. 
I юследнага длъжност, която заема до смъртта си на 08.01.1727 г.. е валия на Сайда.

Освен като представител на административната и политическата власт в 
Османската империя Осман паша е и един от основните откупчици на държавни 
приходоизточници в Сирия (мюлтезиму, което предполага, че в неговите ръце са 
съсредоточени и големи финансови възможности. След смъртта си обаче той оставя 
дългове към държавата, поради което имуществото му е описано и конфискувано. 
С този въпрос се занимават централните органи на властта в лицето на министъра 
на финансите и министър-председателя. Налице е сериозна преписка от документи, 
която проследява процедурата от момента на кончината на Осман паша до послед
ните финансови отчети, отразяващи стойността на неговото имущество.

Преписката включва три описа (дефтери) на неговото наследство. Първия) 
опис или регистър (Ф. 285 А, а.е. 80) е съставен в периода 12-20.01.1727 г. от кади
ята на Сайда и включва цялото движимо наследство на покойника. На първо място 
е представена библиотеката на Осман паша (л. I б—За). В описа са отразени още: 
пари; сребърни и други предмети, както и скъпоценни камъни; вещи и предмети от 
индийски и друг произход; съдове и прибори; пушки, други уреди и инструменти; 
домашни животни (коне, катъри, камили и друг впрегатен добитьк); музикални ин
струменти; палатки, чадъри и други покривала; кухненски съдове и зърнени храни.

Към описа е приложен наям (съдебно решение) на кадията на Сайда от 
12-20.01.1727 т„ в който е отбелязано, че недоборите т  мукатаите (държавни 
приходоизточници) на Бейрут и Сайда от месец март 1138 (1726-1727) година 
възлизат на 72 106 гроша и половина.

Вторият опис (Ф. 282, а.е. 2) отразява всички вещи и предмети, регистрирани 
в първия опис. с изключение на книгите от библиотеката. Към него е прикачено 
изложение на министъра на финансите до Великия везир, в което се пояснява, че 
вещите, при описанието на които е отбелязана буквата „мим" (в оригинала, изпи
сана с пурпу рно на цвят мастило), да бъдат поставени в сандъци и превозени до 
пристанището Искендерун, след което, заедно с книгите от библиотеката, да се 
изпратят за столицата Истанбул. Всички останали вещи и предмети трябва да бъдат 
разпродадени па сука (пазара) в Сайда, за което има издаден султански ферман.
11еобходимо е да се състави друг опис (дефтер), който да отразява техните цени и 
получената след продажбата обща сума. * 4

1692 1699 и 1702-1704. Вж Босвордт, К. 3. Мусульманские династии. Справочник по 
хронологии и генеалогии. Перев. с англ. Москва, 1971, с. 210.

4 Недков, Б. Османотурска дипломатика и палеография. 1. -  София, 1966, с. 42-43.
"За системата на откупуване на държавни приходоизточници в Сирия вж Мутаф

чиева. В. К вопросу о землевладении в Сирни в XIV -XVI вв. // Византийский временник. 
т. 26. Москва, 1965, с. 58 66; Смнлянская, И. М. Социально-економическая структура 
стран Ближнего Востока на рубеже новото времеви (на материалах Сирии, Ливана и Палес- 
тинь|). Москва. 1979; МаШгап. К., .1. БаиуацеБ Кец1етеп1я йясаих оНотапз. Бея ргоутсея 
яупеппе.ч. ВеугоШН, 1951; за документи на арабски език, свързани с историята на Сирия 
през османския период, вж Кепс1его\а. $1. ОПотап-Репос! Агакнс Бапциаце АгсЬКеяоп ВПас! 
ачН-БИат т  )Ье Вифапап N3 0 0 0 0 ! 1лЬгагу. / /СНгопох. - ТпроП (Б)Ьап), 2005, № 11. р. 209-230.
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Третият опис (Ф. 282 А, а.е. 16) е с дата 22.02.1727 г. и отразява продадените 
па султанския сук в Сайда вещи и предмети от наследството на Осман паша. срещу 
които в предходния регистър не е отбелязана буквата „мим". Във встъпителната му 
час I обаче е казано, че докато е бил вения на Сайда, починалият ветр Осман паша 
е натрупал големи дългове към държавата. За да бъде запорирано наследството 
му. с височайши ферман е назначен специален съдебен изпълнител. Продажбата е 
извършена с негово знание, със знанието на служители на покойника и по законен 
начин, за което е съставен въпросният дефтер. Его защо единствено тук към всеки 
предмет е направено обозначение и за неговата цена. Общата сума на продадените 
вещи възлиза на 20 342 гроша и половина и една четвърт от гроша.

Прегледът на вещите и предметите, отразени в описа на наследството, създава 
у нас убеждението, че Осман паша е живял в своя дом (най-вероятно-дворец) в пъ
лен разкош. Когаго се е хранел, гой е ползвал прибори, изработени от седеф и рибена 
косг. медни съдове и порцеланови чаши. Обличал се е в скъпи дрехи, платовете за 
които са доставяни от различни краища на империята (Босна, Мардин, о-в Сакъз. 
Кипър. Шам-Сирия, Халеб, Тарабулус, Багдад, Мосул, Персия. Алжир, Египет), 
дори от Франция и Лондон. За уюта в дома са допринасяли скъпите часовници и 
прекрасните килими, с които е бил застлан подът. Определена слабост са му били 
ловът и музиката, за което свидетелстват десетките пушки и различни музикални 
инструменти. В касата му са установени златни монети и златни синджири, жълтици 
със султанска тугра, жълтици, наречени „костантини“ (вероятно от византийски 
произход), унгарски жълтици, полски поти, еседи гроша1’ и други пари.

Цялото гова материално благополучие свидетелства за солидни финансови 
възможности, благодарение на които Осман паша е бил в състояние да задоволява 
и други свои интереси, а именно към книгата, един скъпо струващ за времето си 
предмет, особено ръкописната книга. Самият факт. че неговата библиотека е отра
зена на първо място в регистъра, директно е конфискувана в полза на държавата и 
е изпратена в столицата, недвусмислено доказва значението, което й отдават упра
вляващите. Разнообразната тематика на книгите, сред които процентът на произве
денията на светска тематика е доста висок, доказва, че това е библиотеката на един 
представител на административната власт, който, наред с прекрасните образци на 
Корана. между които и ранен препис, изписан на куфическо писмо* * 7, проявява жив 
интерес и към литературата, историята, географията, медицината и астрономията.

Библиотеката на Осман паша включва общо 299 тома книги (около 280 за
главия), които са представени в 294 описания. Може да се приеме, че всички те са 
ръкописни, тъй като жизненият път на Осман паша свършва само две години преди 
да се появят първите книги, отпечатани от Ибрахим Мютеферрика, създателят на 
първата печатница на турски език в Османската империя8. Част от съчиненията

"Еседи грош (лъвски грош) монета от селджукския период; грош. върху който е бил
изобразен лъв. Вж Недков. Б Османотурска дипломатика и палеография. 11. Документи и 
речник. - София, 1972, с. 364.

7 Най-ранните преписи на Корана са изписани именно на куфическо писмо. Вж по- 
п о д р о б н о  Н и а гТ , С1. Еех саПфгарйез е11ез пншаГипДез бе ГОпеп! тизийпап. -  Рапз, 1908, 
р. 67 74. За образци на Корана, изпълнени на куфи, вж 2 а т  а1-Г)т. N а] 1. ТЬе ВеаиПез оТ 
АгаЬ1с СаШцгарЬу. ВацНбаб, 1971.

8 Вж Кендерова, Ст., 3. Иванова. Най-ранни арабографични печатни издания във 
фонда на Ориенталския отдел при Народната библиотека. // Библиотеката -  минало и
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от библиотеката на Осман паша се срещан много рядко в сбирките на днешните 
книгохранилища, което повишава доста нейната стойност откъм съдържание.

Аналитьг на тематиката на книгите показва, че макар и с малък превес над 
останалите, произведенията, най-общо казано, на религиозна тематика (Кории и тро
пически науки.хидиси, догматика, молитви и проповеди, суфшьли право и биографии) 
преобладават. Те са представени в общо 156 тома. Освен това допускаме, че част от 
книгите, чиято тематика не сме успели да определим, също се отнасят до въпроси, 
свързани с ислямската религия. Като цяло, тези 156 тома представляват около 52,2% 
от общото количество на книгите. Между тях преобладават заглавия та (50 в общо 
59 тома) от областта на мюсюлманското право. Този факт не ни изненадва, тъй като 
в случая е налице библиотеката на един висш представител на провинциалното уп
равление. кой то е изпълнявал важни функции и в столицата на Османската империя.

Тематично разпределение на книгите от библиотеката на Осман паша

№ Тематика Тома Заглавия

Кории и кораннчески науки 
/. Коран 4 1

1 2. Тафсири 13 9
3. Други 9 8

II Xадиси 11 II

111
Догматика

I. Догматика 26 21
2. Догматика или право 2 1

IV
Молитви и проповеди

1. Молитви и проповеди 12 10 ( I-сборник)
2. Молитви или окултни науки 1 1

V Суфюъм 8 8
Право

1. Разклонения на 46 39

VI
мюсюлманското право 

2. Сборници - фетви 10 8
3. Наследствено право 2 2

4. Законници 1 1

VII

Биографии
1. Биографии на Пророка 11 6
2. Други биографии 2 2

3. Фада и / и Мапакиб 2 2

настояще ; Юб. сборник, посветен на 125-год. на НБКМ. София, 2005, с. 367 -374; 
Събев, О. Първото османско пътешествие в света на печатните книги (1726 1746). Нов 
поглед. -  София, 2004.
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VIII

Философия, логика, етика
1. Философия
2. Логика
3. Логика или хадпеп, или право
4. Етика
5. Политика
6. Философия и политика

8
4
2
2
1
2

6 (1-сборник) 
4 
1
2
1
2

ФИЛОЛО! ия
1. Граматика 14 10

IX 2. Лексикография 5 6 (1-сборник)
9 9о. I ра м ат 11 ка и л и догм ат и ка

4. Реторика и стилистика 9 9

X

Художествена литература (поезия и 
проза) 18 16 (1-сборник)

1. Народна литература 1 1

XI История 18 18

XII География и космография 5 5
Математика и астрономия 

1. Математика 2 1
XIII 2. Математика или алхимия 1 1

3. Астрономия 9 10 (1-сборник)

XIV Медицина и ветеринарно дело 4 5

XV Окултни науки 1 1

XVI Енциклопедии и библиографии 2 2

XVII Сборници с неясна тематика 4 Поне 12

XIX Заглавия, чиято тематика е неопределена 31 31

О 0 Щ  О 299
Не по-малко от 

280

Цс1 ггрално място сред съчиненията на правна тематика заемат коментарите 
и еунеркоментарите на ..сп-ХпдспиГ, основен груд по хипафитско право на ал- 
Маргинани (ум. 1196), разширен авторски коментар към „Бидаиат ач-мубтади". С 
най-много преписи в тази група -  гри, се откроява ,,Ис.шх ач-идах'' на Ибн Камал 
паша (ум. 1533). завършен през 1521 г. и поднесен на султан Сюлейман 1. В труда 
се разясняват и изправят грешките, допуснати в ,.а ч -У п к а ш на Садр аш-Шари'а 
ал-Лууал (ал-Акбар) ал-Махбуби (ум. около 1274), и в неговия коментар, съставен от 
Садраш-И1ари‘а ас-Сани (ал-Асгар) ал-Махбуби (ум. 1346), който поради голямата 
си известност сред научните кръгове и силното приложение в учебния процес, е 
известен с наименованието си ,.(’а<)р аш-Шари ’а".

Голямо разпространение в Османската империя поради практическото им 
приложение имат сборниците-г/идмйм. 13 библиотеката на Осман паша откриваме 
1() тома. три от които са на османотурски език: сборникът на Пир Мехмед ел-
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Йускюби (ум. около 1620 г.). работил като мюфтия в Скопие и Солун, фепюите 
на шеихю.чисчяма Минкари-заде (ум. 1677) и изключително търсеният сборник 
на "Али ефенди (ум. 1691). Между заглавията на арабски език с особено голямо 
влияние сред кадиите и мюфтиите се е ползвал трудът на Кадихан (ум. 1196). Той 
съдържа много питания и съответно отговори на въпроси, свързани с ежедневната 
практика: освен това е служел и като основен извор за издаване на други фепти.

Осман паша не остава безразличен и към книгите, които могат да го запознаят 
по-добре с предписанията на неговата религия. Специално за ритуала, който следва да 
се изпълнява по време на поклонението в Мекка, той притежава три съчинения, най- 
важното от които е .Манасикат-тджж" („Обреди на поклонничеството"), под което 
заглавие съществуват съчинения на арабски и турски език. та дори и на персийски.

Биографичната литература, особено произведенията, които съдържат описа
ния на живота на Мухаммад и на неговите последователи, намират също широко 
място в библиотеката на Осман паша. Предпочитано заглавие тук е „аш-Шифа' 
аш-шариф" на ал-Иахсуби (ум. 1149), което представлява биография на Пророка. 
По тази причина някои съвременни изследователи, както и автори на някогашни 
каталози на мюсюлмански библиотеки, го нареждат' между трудовете от областта 
на.гадисите. Две произведения на автори, живяли през ХУ-първата четвърт на XVI 
в., също заслу жават да бъдат отбелязани: „ач-Мауахиб ач-падунийиа" („Мистически 
дарения в мохамедански ге награди") на ал-Касталлани (ум. 151 7) и преводът му на 
турски език. както и преводът от персийски на турски език на „Раудат ач-ахбаб 
фи сийар аи-Набиуа .ч-ачуа \ч-асхаб", чийто автор е Джамал (Джалал) ад-Дин аш- 
Ширази (ум. 1520)4. Привлекателните страни на четиримата праведни халифи са 
разкрити в „Фада ич-иджихар-и иар" („Достойнствата на четиримат а приятели”)"’. 
Сведения за учените на Османската империя пък Осман паша черпи от известния 
труд апи-Шакаик аи-ну маиитча фи 'учама ад-дауча а:!-'усматшйа" („Анемонии 
за учените на Османската държава") на Гашкьопрюзаде (ум. 1561).

Предпочитаните от Осман паша заглавия, свързани с името на Пророка, се 
допълват и от сборника-молигви .Далаци ач-хайрат" на ал-Джазули (ум. 1465), 
който намира много голямо разпространение в мюсюлманския свят.

Прави впечатление интересът на Осман паша към литературните науки и в 
частност към произведенията на персийски език. В неговата библиотека присъст
ва Сборникът-поеми (Диван) на Мустафа Шам'и (ум. 1597),,.Ту.чиспшн“ („Розова 
градина“) -  поема в проза, смесена със стихове на аш-Ширази, известен повече 
като Са’ди (ум. 1292). и два самостоятелни тома от епичната поема..Тимур-наиа" 
на Джами, с псевдоним Хатифи (ум. 1520-1521)". Ако към тези заглавия добавим 
и известния коментар на Корана на Хусайн ал-Ваьиз ал-Кашифи (ум. 1504-1505) и 
гом от областта на догматиката, за който специално е означено, че е на персийски 
език. с право можем да отбележим, че тяхното присъствие не е случайност, а дока
зателство за доброто владеене на езика от страна на Осман паша. Бихме допуснали * 11

4 М|$1г МПИКйШрйапем Тигк^еУа7та1аг Ка1а1о§и ( 1870-1980). СПИ. )Са1го], 1987.№ 834.
Ве\е11ю§1и, Р. ОвтапБса-Тигксе Ап5]к1оресПк Бй§а1. -  Апкага, 1993, р. 1156.

11 За препис на „Тимур-нама", съхраняван в НБКМ, вж Киселинчева, М. Персийски 
миниатюри от 16 век от ръкописи, съхранявани в Народната библиотека „Кирил и Методий" 
в София. София, 1981; Кендерова, Ст.. 3. Иванова. Из сбирките на османските библиотеки 
в България през ХУП1-Х1Х век. Каталог на изложба от ръкописи и старопечатни книги. -  
София, 1999, № 39.
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дори, ме той с интерес и любопитство е чел страниците о т Гулиспшн“. посветени 
на ежедневното поведение и държание на личностга, на възпитанието на детето, на 
възгледите па автора по отношение на управляващите и управлението на държавата. 
I юемата е възприемана и като класическа книга за изучаване на персийския език и 
много откъси от нея, предимно с мистическо и религиозно съдържание, са заучавани 
наизуст. Тя намира широко разпространение и в библиотеките в българските земи 
и присъства в програмата на училищата12 *.

Произведенията, посветени на успешните завоевания от средновековната 
арабска история, между които „Завоеванията на Маслама“, „Завоеванията на 
Персия". „Завоеванията на Сирия", „Фетх-наме“, също се оказват любимо че
тиво за Осман паша. В библиотеката му откриваме и доста заглавия на турски 
език: ..( елнм-наме" пресъздава военните походи на султан Селим 1(1512—1520); 
„Реают е 1-ахбар" („Градина на известията“) на На‘има (ум. 1716) е хроника на 
историята па Османската империя от 1591 до 1659 г.; известният труд на Ходжа 
Са'д ад-Дин (ум. 1599) . .Тидж епмпеварих“ („Корона на историите“) пресъздава 
историята на османската династия от нейното начало до смъртта на сул тан Селим 
1. Съставена по време на управлението на Селим 11 (1566-1574), тя е посветена 
на султан Мурад III (1574-1595) във връзка с възкачването му на престола. Редно 
е да отбележим и името на Хаджжи Халифа, известен и като Кятиб Челеби (ум. 
1657). още повече, че той присъства и с известния си библиографски справоч
ник .,Кашф сч-зунун'\ задължително използван и днес в работата ни с източните 
ръкописни книги.

Понякога е трудно да се определи точно дали едно произведение е от област
та на историята или в него преобладава географската тематика. Такъв е случаят 
и с „Книга на увещанията и назиданието в споменаването на кварталите и памет
ниците", известна и с по-краткото си наименование „ал-Хитшп“ („Кварталите“). 
Нейният автор, един от най-видните представители на египетската историческа 
литература -  ал-Макризи (ум. 1442), е преподавал хадиси, заемал е функции на 
съдебно лице. а в началото на XV в. е ръководел и вакъфите на Дамаск. Трудът, 
над който гой работи повече от 20 години, съдържа пълно историко-топографско 
описание на Египет и главно на Кайро1’.

Силно впечатление прави наличието на съкратена версия на известното про
изведение на ал-Идриси (ум. 1165) „КитайНузхатач-муштакфи-хтиракач-афак“ 
(„Книга за развлечение на копнеещия да преброди страните"), създадено по желание 
на норманския крал Роджер II (1130-1154) в Палермо и завършено през 1154 г.14

1 Акуйг, V. Тигк Г«Ш т ТагИп (Ва81ап§кДап 1993’е кас1аг). -  15(апЬи1, 1994, р. 97-101; 
Кенлерова, Ст. К н и ги , библиотеки..., с. 67-68; Същата. Програма, предмети и учители към 
турската прогимназия (рюшдийемектеби) в Пловдив) 1881- 1883 г.)./ /Професия, поприще, 
призвание : Юбилеен сборник, посветен на 65-год. на Р. Колева. -  София, 2008, с. 227 252; 
Бербер, X. 11реподаването на персийски език в рюшдийе училищата на Османската империя. 
/! Общуване с Изтока : Юбилеен сборник, посветен на 60-год. на Ст. Кендерова. -  София, 
2007. с. 470 478.

Михайлова, А. И. Каталог арабских рукописей Института Народов Азии АП СССР. 
Випуск 2. Географические сочинения. Москва, 1961, № 25-26.

14 По-подробно за този труд, обстановката, в която се създава, и информацията за Бал
каните, вж Недков. Б. България и съседните й земи през ХИ век според „Географията“ на 
Идриси. -  София, 1960; Кендерова, Ст., Б. Бешевлиев. Балканският полуостров, изобразен 
в картите на ал-Идриси. Падеографеко и историко-географско изследване. -  София, 1990;
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Този факт потвърждава изказаното от Й. Крамерс предположение, че през 1192 г. 
се появява съкратен вариант от големия труд на ал-Идриси15 *.

Представата на Осман паша за света се допълва и от географска карта, от
разена непосредствено след описа на книгите. Светът обаче е пълен с чудеса, 
които възбуждат любопитството на всеки. Ето защо в библиотеката присъстват и 
заглавия като ..Дар на чудесата“ и ..Чудеса на творенията". Последният труд има 
много версии, като най-известната е на арабския космограф Закарийа' ал-Казуини 
(ум. 1283). част от преписите на която са изпълнени с прекрасни миниатюри на 
растения и животни. В него се съдържат сведения по космография и физическа 
география, минералогия и ботаника, зоология, анатомия и психология. В първия 
раздел на труда са описани небесната сфера и планетите. Разбира се, Осман паша 
може да допълни познанията си за тях и от други 9 тома, този път по астрономия, 
към която област ще отнесем и астролаба, за наличието на който също е направе
на отметка в документа. Предпочитан автор тук се оказва Махмуд ал-Джагмини 
(или ал-Чагмини) ал-Хуаризми (XIII в.)1*’, математик, астроном и лекар. Нему 
принадлежи и извлечение от знаменития труд на Ибн Сина -  Авицена (ум. 1037) 
..Законът в медицината", наименовано ..ал-Кипуиджа фи т-ппюб" (..Малък закон 
в медицината")17. Това произведение не присъства в библиотеката на Осман паша. 
Затова пък е налице трудът на Ибн Сина. наред с коментар към „Муджсп ач-Каиун 
ф и 'т-пшСю" (№ 113) на Ибн ан-Нафис (ум. 1288).

* * *
Осемнадесетото столетие в Османската империя се характеризира със силно 

изразена тенденция към създаването на нови библиотеки и едновременно с това към 
подновяване и разширяване на вече съществуващите. На тази инициатива, подета 
от султани и велики везири, откликват и други висши служители, в това число и 
управители на провинции (вати), като създават библиотеки в родните си места или 
в градовете, в които са на служба18 *. По това време в българските земи се появяват 
вакъфските библиотеки на Йомер ага, баща на известния Осман Пазвантоглу (ум.
1807) от Видин, на ел-хаджж Сюлейман ефенди от Самоков, на шейх ел-хаджж Ахмед 
ел-Кешфи ефенди (ум. 1747), също от Самоков, на Шериф Халил паша към „Томбул 
джамия” в Шумен14. Осман паша не прави изключение от тази тенденция. Едва ли обаче 
книгите му. чийто брой след неговата смърт възлиза на 299 тома. една внушителна за

Кендерова, Ст. Политическата и културно-историческата ситуация в Сицилия през XII век 
(с оглед сведенията на ал-Идриси за Балканите). Н Опеп/аНа. -  София, 2006, № 2, с. 9 28.

" О т а п . С. „А1-1с1п5Г‘. -  Е1:. Уо1. III. ЕеШеп-Еопсюп, 1971, р. 1033.
'"САЬ I 473, № 5; 8В I 865; вж Матвиевская, Г. Г1. Б. А. Розенфельд. Математики 

и астрономи мусульманского Средневековья и их труди (УШ-ХУП вв.). Кн. 2. -  Москва. 
1983. с. 368-370. № 337а.

|7ОАТ I 452. № I, 82; Аи$2 й§е, с; 5В I 826.
|8СипЬиг, М. ^еуЬиМЧат УеПуибсПп ВГепсП Уак:(1ап уе КйШрИапезг // Nеса(̂  Ш ” а1 

А гта»ат . - Апкага, 1969. р. 165- 189.
Докато при Осман паша религиозните науки са малко над 50%. а книгите на свет

ска тематика са около 32,8%, то в библиотеката на шейх ел-хаджж Ахмед ел-Кешфи ефенди 
от Самоков 66.67% от книгите са на религиозна тема. Библиотеката на Садреддин Коневи 
(ум. 1274 г.), духовно лице, живяло и творило в средата на XIII в., е съдържала не по-малко 
от 178 тома книги. Тук значително преобладават съчиненията на религиозна тематика. В 
библиотеката на фамилия Пазвантоглу през 1837 г„ в която по-голямата част от книгите са
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лична библиотека цифра, са комплектувани само по времето, когато той е на служба 
в Сайда. Съвсем спокойно можем да кажем, че интересът му към писаното слово и 
знанието датира много преди да поеме последния в своя живот пост, така както би 
могло да се приеме и че богатството в неговия дом не е натрупано само от престоя му 
в ливанския штетски център. И ако описът на движимото му имущество20 създава 
доста добра представа за материалното благополучие на провинциални владетели от 
висок ранг или поне на тези, които изпълняват своята служба в арабските провинции 
на Османската империя през втората половина на ХУП-първата четвърт на XVIII в., 
то описът на неговата библиотека доказва, че интересите на тези държавни функци
онери21 са доста пространни и широко обърнати към светските науки.

Начало на описа на книгите отличната библиотека на Осман паша

аакфиршт от бащата, впечатлява пък големият брой заглавия от областта на медицината (45 
тома), литературата (51 тома), поезията на персийски език (115 тома), философия и астроно
мия (59 тома), биографии, жития и история (186 тома), биографии и история (145 тома). Вж 
Кендерова. Сг. Книги, библиотеки...; Същата. Големите обществени (вакъфски) библиотеки...; 
Същата. Библиотеката на Осман Пазвантоглу по времето на Софроний...; Същата. За една 
ранна библиотека...; Същата. Дарителите за библиотеката...

Предстои превод и издание на този опис.
21 За социалното разделение в османското общество вж Мейер, М. С. О соотношении 

светской и духовной власти в османской политической системе. // Исчам в истории народов 
Востока. Москва, 1981. с. 5Г-62; Същият. Социально-зкономический строй Османской 
империи во второй половине XVII XVIII в. // История стран Азии и Африки в новое время. 
Т. I. Москва, 1990, с. 243-261.
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ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ 
КАТО ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

БИБЛИОТЕЧНИ ПРОФИЛИ, 
ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНИ РАЗВИТИЯ В ЕВРОПА

РУМ ЯНА КОЙЧЕВА

Три са основните фактора на промяна в публичните библиотеки днес: ин
формационното общество, глобализацията и демократизацията, консуматорската 
култура.

Как се съотнася информационното общество към публичните библиотеки? 
Произвеждат се и циркулират огромни потоци от дигитална информация, начините 
на информиране и изграждане на познания са коренно променени. Развитието на 
икономиката също е променено и се базира на непрестанно производство на ново 
знание във вид на нови продукти. При инвазията на технологиите в икономиката, а 
също в бита и в администрацията, само след няколко години животът без информа
ционна грамотност ще бъде невъзможен. Всичко това изисква от човека във всяка 
професия непрекъснато информиране и учене, при това натоварва обществените 
библиотеки с нови функции.

Фактор от друга парадигма -  глобализацията-усложнява по различен начин 
средата на функциониране на библиотеките. Глобализацията на пазарите и на биз
неса. планетарного движение на капитали, експерти, идеи, от една страна, и бумът 
на икономическата имиграция от бедния свят, от друга, създават силно хетерогенна 
среда в Европа, невиждано смешение на етноси и култури. Либерализацията след 
1968 г. в Европа и след 1989 г. в България, от своя страна, позволиха надиганего 
на „различните”, идентифицирането на маргинализираните и на общностите на 
ръба. бумът на субкулгурите, а също и признаването на статута на популярната 
култура, което създава нови потребности и очаквания към библиотеките и разчупва 
границите на представата за тях.

Как влияе на библиотеките третият фактор -  консумативното общество? Об
ществото, чиято производителности просперитет зависят от потреблението, поставя 
библиотеките в ситуация на неравно състезание с комерсиалните производители на 
информация, култура и забавления, например медиите, туризма, развлекателните 
и културните индустрии, които инвестират в непрекъснато диверсифициране на 
продуктите си, в реклама и дизайн за привличане на повече потребители, нещо, 
което не присъства в архетипа на библиотеките като некомерсиални институции, и 
така ги поставя пред съвсем нови изисквания. Новият културен либерализъм както 
и достъпът до богатството от културни форми на небивал обем от хора навсякъде 
по света чрез телевизията и интернет създават и нов тип потребител -  културният 
всеядец, който с еднакво удоволствие се наслаждава на класическо изкуство и на 
улични пърформанси. Този феномен също изправя библиотеките пред необходи
мостта от посрещане на нови потребности.
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Какво се случва с публичните библиотеки в една непрестанно формираща се 
среда, към която те трябва да се пригаждат в името на потребителите си, а също 
и в името на оцеляването си; как се вписват в културата на пазарните отношения, 
как се променят, симптоми за какви настоящи тенденции може да разчетем в тези 
промени? Ще подходя с примери на библиотеки, предимно от Старата Европа, които 
могат да бъдат наречени успешни заради важното място, което заемат в живота на 
отделния човек и на местните си общности. Така се надявам да бъда полезна на 
българските библиотеки в усилията им за модернизация.

Профил 1. Новата библиотека в Амстердам, най-космополитният град в 
Европа, с жители ог около 180 култури

Проект на Община Амстердам, с който градът се гордее, библиотеката е 
открита бляскаво и с огромна медийна кампания на 7 юли 2007 г. Това е голяма 
модерна сграда от стъкло и метал, вдясно от добре известната Централна гара, 
хващаща погледите отдалеч. Говори се, че идеята е да се привлекат инвеститори 
към заселването на незаетото в момента градско пространство с подобни значими 
сгради. Според новия си сайт библиотеката се представя като остров на знанието, 
стреми се към универсалност и баланс на колекциите, но желае от хранилище на 
книги да се превърне в жив организъм; работи 7 дни по 12 часа, има 7 конферентни 
зали. образователна стая за 50 души, предлаг а международни вестници от всички 
и подбрани списания от около 2 0 0  страни, има две кафенета-читални, също, в духа 
на либерализма на Амстердам -  внушителна подръчна колекция от гей литерату
ра и пространство за дебати на тази общност. Отчита средно 7000 посетители на 
ден. Мисия -  да бъде място за срещи от световна класа в областта на културата и 
информацията. В името на това често присъства в медиите.

Могат да се посочат още много подобни публични библиотеки -  в Ротердам, 
Ген г, Сиатъл. Еспоо, Манчестър, Остин. Това е моделът на престижната библиотека; 
напомня за големите културни и политически проекти за националните библиотеки 
във Франция, Сингапур, Египет. Престижната библиотека е архитектурен феномен 
и носител на символен капитал за града -  ще участва в състезанието на глобалните 
градове за атрактивен образ, който ще привлича международни компании и експер
ти. ще домакинства на глобални конференции, ще бъде действащо лице в световни 
фестивали, ще увеличава потоците от туристи и чуждестранни студенти, -  и така ще 
допринася за местната икономика. Идентичността на престижната библиотека отвъд 
универсализма винаги предполага и нещо специфично, както се вижда от тази в Ам
стердам. В Манчестър -  първият град на индустриалната революция, библиотеката 
поддържа бизнес център е богата информация за стартиращи и действащи фирми, а 
специализирани библиотекари предлагат помощ в проучване на световните пазари 
и в изготвяне на патентни предложения. Между другото, всеки 4 от 5 библиотеки 
във Великобритания развиват подобни центрове и се стремят към тесни връзки с 
бизнеса, което разбираемо има възвръщаемост чрез многобройните фондации, под
помагащи библиотеките. В Еспоо -  вторият по големина град във Финландия, бързо 
либерализираща се в последните две десетилетия страна, библиотеката осигурява в 
залите си присъствие на библиотекари от различни националности, които да улес
нява! комуникацията на нарастващия брой имигранти, както и редица занимания 
за възрастни и деца, характерни за техните култури.

В библиотеката на Ротердам, върху пода в централното фоайе е очертана 
огромна шахматна дъска, оградена е места за сядане. Така по всяко време на деня
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се предоставя пространство за любимите публични шахматни състезания, които 
събират ог ромен брой хора. В Остин библиотеката участва в туристическия маршрут 
„Литературен Остин" заедно с Панаира на книгата и литературните къщи-музеи. В 
Сиатъл библиотеката съвсем актуално предлага чрез сайта си всичко необходимо 
за търсене на работа -  линкове към специализирани фирми, обучения в изготвяне 
на документи и представяне на интервю, тематични семинари, провеждани от 
автори на бестселъри.

1 1рестижната библиотека вероятно ще се превърне в цел на всеки голям град.

Профил 2. Библиотеката в Айндхофен, малък град в Холандия, но и 
градът на „Филипс“

Открита е в 1995 г„ „лаборатория за нови библиотеки“, както я наричат съз
дателите й. Появява се на мястото на демодирана и скучна холандска библиотека, 
подпомогната е финансово от „Филипс", чийто завод осиг урява основния поминък 
в града. В началото на 90-те години на миналия век инициативен комитет успява да 
убеди „Филипс", че подпомагането на иновагивни библиотечни техники и продукти 
може да разшири бизнеса на компанията. Така стартирала, библиотеката по-късно 
се обръща и към европейските пари, а в крайна сметка успява да получи и финан
сова подкрепа от общината. Посетителят е посрещнат от огромна интерактивна 
видеостена с много екрани, даващи различна информация за събития в библиоте
ката. за публични презентации, курсове за информационна грамотност, новини от 
общината, културни събития в региона, карта на колекциите... Гой получава смарт 
карта, в която въвежда информация за области на интерес; с картата тегли инфор
мация чрез докосване на асоциативна инфомаса. Фокусът е върху дигиталните 
колекции и върху ученето с помощта на новите технологии. В резултат -  20-иро- 
центно увеличение на посещенията още в първата година. Библиотеката се стреми 
към редовно оповестяване на новостите чрез медиите, обект е на изследвания ог 
страна на академичната общност.

Наричам тази библиотека хай-гек библиотека. Засега моделът не е толкова 
обичаен за публичните библиотеки, колкото за университетските, научните и на
ционалните, използващи най-новите постижения в технологиите на набавяне на 
информация и на учене като видеоконференции. 30  симулации и др. Хай-тек биб
лиотеката е определено насочена към бъдещето, с предполагаем бърз растеж през 
следващите години и с изключителни шансове в технологични г радове и центрове.

Профил 3. Библиотеката за младежи в Дрезден
Прилича на хай-гек библиотека, но е фокусирана върху младежите. Разполо

жена е на покрива на мол с прекрасна гледка към града, оборудвана е с множест во 
компютри и специфични елект ронни и книжни колекции в областите на модата, 
дизайна, софтуера, културните индустрии, новите медии, колите. Подобна филосо
фия стои зад ЬгЬгагу 10, библиотека в Хелзинки -  градът, който цени креативността 
и авангардната музика. ГдЬгагу 1 0  притежава компютърна зала, студио за създаване 
на електронна музика, подобна на Дрезденската колекция от книги, и сцена за изява 
на младежки музикални и театрални групи. Накратко -  информационното и социал
ното вървят заедно -  така както е в човешкия живот. Мисията на двете библиотеки 
е да привлекат младежите, което е и видимо като резултат. Грижат се за реклама на 
услугите си в медиите и присъстват в търсенията на академичната общност.

Това е моделът на авангардната младежка библиотека, която целенасочено
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се обвързва със знаците на модното като мола или като електронната музика, а 
също поддържа специфични колекции и дейности -екперимент, който заслужава 
да получи по-широко разпространение.

Профил 4. Библиотеката в Сан Хосе, мултикултурен град в Калифорния
Тя е библиотека на САЩ за 2004 г. Проект е на общината и обединява старата 

публична библиотека и университетската. Новата сграда е в центъра на града с два 
входа-един откъм града и един-откъм университета. Гарниранаес градини, кафе
нета и много светлина. Мисията й е да постигне внушителна колекция, да повиши 
модернизацията и качеството на обслужването и да увеличи потреблението, което 
се случва оше първата година (с 38% при ползвателите на публичната библиотека 
и със 100% при студентите). Втората й мисия -  да се подобрят социалната кохезия в 
мултикултурния град и диалогът между поколенията също се случва, библиотеката 
се превръща в място за граждански инициативи и програми, публични срещи и 
диспути. Добрата практика е широко рекламирана чрез медии, конкурси и научни 
публикации.

Това е моделът на комбинираната библиотека с добавена стойност, както се 
видя в няколко посоки. По-често срещан вариант в САЩе комбинацията на публич
на и училищна библиотека, но представеният по-горе модел заслужава внимание 
и предполага разпространение в бъдеще.

Профил 5. Библиотеката във Вантаа, неголям град, регион Хелзинки, 
Финландия

Неголямата сграда притежава стая за преповиване на бебета както навсякъде 
във Финландия -  страната с най-висок процент четящи. За ползване на място не е 
необходима карта. Електронен каталог дава възможност за поръчка на всяка книга, 
съдържаща се в националната мрежа на публичните библиотеки. Осигурен е достъп 
до пакета от дигитални ресурси на Националната обединена библиотечна мрежа, 
създаден от Националната библиотека, която е и библиотека на Хелзинкския уни
верситет. Лавиците с книги не надвишават човешки ръст, добре позиционирани са 
малките колекции на чужди езици за прииждащите имигранти. Дизайнът е в свет
ли цветове, има кръгли масички като за кафе. а диванчета за тихи разговори сред 
книгите са пръснати навсякъде. Вестниците и популярните списания са подредени 
върху тясна лавица, която обикаля стените. Библиотеката притежава зала е около 20 
компютра и две малки читални за читатели-изследователи, а също и учебна зала за 
редовни квалификационни курсове за библиотекарите. Предлага часове по инфор
мационна грамотност и безброй инициативи по интереси, а също и кафе-ресторант. 
С две думи, идеално място за изкарване на деня, винаги пълно с хора... Мисия -  да 
бъде дневната стая на града. Популяризира дейностите си чрез ежедневна работа 
по разнообразяване на услугите и партньорски инициативи с местните общности.

I юдобна е библиотеката в Тилбург, малък град в Холандия с престижен уни
верситет и с отлична академична библиотека, но с малко забавления. Тамошната 
градска библиотека, както навсякъде в Холандия, предлага занимания за семейства 
всяка неделя от 14 до 17 часа и по това време наистина могат да се видят цели 
групи от хора. прииждащи в нея. Фестивали на вятърните мелници -  като част 
от изучаването на културното наследство, курсове по градинарство, колоездачни 
пътешествия па читатели до библиотека в съседен град, са обичайни практики, 
отразяващи местните нужди и предпочитания, привличащи тълпи от хора.
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Това е класическата одомашнена библиотека, характерна за неголемия град или 
село -  гостоприемна, място за съпреживяване на деня с други хора, но и свързана с 
информационните потоци. Библиотека с възможно най-широко приложение в бъдеще.

Профил 6. Мрежа от библиотеки в Аархус, Дания, регион с висок про
цент имигранти, някъде достигащ над 40% -  нещо ново за затворения свят 
на северните страни

Незнаещи местния език, често и английски, икономическите имигранти съз
дават сериозна грижа за страната и за нивото на общия стандарт. Мрежа от една 
главна и 18 филиални библиотеки по проект, финансиран от Фондацията на Бил 
и Мелинда Гейтс, предлага огромна база данни за имигрантите на 13 езика с ин
формация за здраве, обучение, данъци, закони, социални услуги, работа, квартири, 
както и линкове от над 50 страни. Библиотеките осигуряват още дос тъп и до няколко 
легални портала за музика, литература, женска дигитална мрежа, детска дигитална 
мрежа, изработени в партньорство от датската библиотечна асоциация. В отклик 
на нуждите на имигрантите се сключват договори със здравни и социални служби, 
откриват се офиси на службите в библиотеките, стартират курсове за родители, 
курсове за деца, обучения в информационна грамотност и изготвяне на документи 
за работа. Мотото е -  да прегърнем различието. Изискването на правителството е 
за пропорционалност на националното и имигрантското присъствие в библиоте
ките. Проектът се промотира чрез медиите, чрез научни конференции и публични 
лекции в различни страни. Виден датски журналист прави подробно изследване.

Подобна е новата библиотека в Антверпен, град с история и с култура, но и с 
висок процент безработни и нискообразовани имигранти. Библиотеката е нарочно 
поместена преди няколко години в модерно ремонтирана сграда в сърцето на ими- 
грантския квартал и е с прилежащи общински офиси, кафене и ресторант. Дизайнът 
е в ярки цветове, ниските лавици с тематично подредени книги са обозначени с кар
тинки -  градинарство, риболов, строителство, домашен майстор, страните по света, 
колекции на роден език. както и книги за изучаване на фламандски. Стелажите, които 
са на колелца, се резместват в събота вечер към стените и библиотеката се превръща 
в дискотека. Библиотеката в Заандам, малко градче близо до Амстердам, носи сходен 
дух -  преди десетина години в нея започват спонтанно заради компютрите да идват 
и да прекарват деня си децата на работещите амстердамски имигранти. Библиотека
рите пожелават обучение по мултикултурализъм и го получават от общината. Следва 
кампания за обогатяване на колекциите с подходящи игри и материали.

Наричам тези библиотеки социални. Очаквам широкото им разпрост ранение в 
настоящето и в близкото бъдеще, предвид увеличаващото се разделение, бедността 
и имиграционната динамика.

Профил 7. Мрежа от библиотеки в Иран, страна с древна култура и с насто
яща висока неграмотност, с недостатъчно библиотеки, разпръснати и неудобни

Мрежата стартира с помощта на Министерството на културата като проект за 
създаване на навици за четене. Екипът решава да осигури достъп до малки книжни 
колекции в посещаеми публични пространства. Насочва се към фризьорски сало
ни. бръснарници, зъболекарски и лекарски кабинети, гари и автостанции. След 
конкурс и проучване на потребностите раздава по 1 0 0  нови книги на спечелилите 
около 1 70 организации. Отбелязва ръст на четенето и продължава проекта. Насър
чава гражданите да даряват и доизграждат библиотеките си, като разчита добрата
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практика да се разпространи. Патентова иновацията. Популяризира дейността си 
чрез държавните институции и чрез научни публикации.

Това е моделът на малката библиотека, която е на една ръка разстояние. Добър 
опит. който провокира да се преосмисли отношението към малките библиотеки.

Профил 8
И накрая -  нещо което може вече да се види във Финландия, страна щедра 

на разстояния. Това е малка кабина в отдалечени места или в по-бедни райони, 
с компютър, принтер и информация -  административна, включително социални 
услуги, географска, туристическа, пътническа, законодателна и др. Това е инфо- 
киоскъг или инфо-газ-станция, място за зареждане с информация -  горивото, което 
позволява на съвременния човек да функционира.

Очаквам възможно разширяване на обхвата занапред.

Тенденции в развитието на публичните библиотеки с поглед в бъдещето
Преди всичко бих откроила диверсификацията на публичните библиотеки. Ясно 

е. че познатият от миналото модел на обществена библиотека, която се стреми към 
универсалност на колекциите, се запазва главно при столичните или регионалните 
библиотеки. В останалите случаи прагматичният подход поставя на първо място локал
ните сиецифики, но по възможност в съчетание с глобалните потоци от информация. 
Споменатите профили очертават възможни бъдещи модели, без да изчерпват картината.

Обръщането към групите и общностите, които конкретната библиотека е 
призвана да обслужва, към проблемите, нуждите и амбициите на селото или на 
г рада, бележи втората основна тенденция. Днешната библиотека се вписва със сим
волния си капитал в живота и в динамиката на селищата, участва в туристическите 
маршрути на градовете и в крупните форми на социално включване -  панаири и 
фестивали, но същевременно, подобно на креативните индустрии, се стреми към 
атрактивност и приятност, а също непрестанно разнообразява колекциите и услу
гите си според конкретните потребители.

Отгам следва и непрекъснатата промяна в отделните профили. От хранилище 
библиотеката се превръща в жив организъм с подвижна и непрестанно развиваща се 
идентичност, което ще й помогне да оцелее на информационния и културния пазар.

Към специфичното за библиотеките, като локални културни институти -  вни
мание към местната история, архиви, генеалогия и др., се прибавя тенденцията за 

| изработване на гъвкави политики по отношение на колекциите и услугите, за да 
| бъдат привлечени специфични по интереси групи. Ключовите фрази за Европа са: 

политика на многообразието; подходи по отношение на социално изолираните; 
мултикултурализъм; грижа за бизнеса.

В тази връзка библиотеките ще продължават да наблягат на мисията си на 
незаменими публични пространства за общуване и социална кохезия.

Книжните колекции запазват своите почитатели, а типологията на колекциите 
| все повече ще следва търсенето. В същото време промените в ученето и в начините 
| за добиване на информация, свързани с дигиталната култура, изменят класическата 

представа за библиотека и за библиотечна работа в няколко посоки и формират 
| следните подтенденции:

1. Библиотеките, като постоянно действащи центрове за информационна гра
мотност, гонещи развитието на технологиите, стават важен фактор в развитието 

I па човешкия капитал.
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2. Те ще продължат да предлагат авангардни технологии в ученето и ще се 
превръщат в центрове та трансфер на иначе скъпа и недостъпна за гражданите 
дигитална информация.

3. Ще произвеждат специфични информационни продукти за отделните по
требителски групи, отличаващи се с надеждност и лесен достъп.

Логично следва тенденцията библиотеките да се превръщат във фактор на 
икономическото развитие. Според социологическо проучване във Великобритания 
около 40% от жителите на острова не отговарят на актуалните изисквания на пазара 
на труда, сред които са умения за ползване на компютър, търсене на информация и 
владеене на английски език. Това дава аргументация на библиотечен консорциум за 
обучителен проект по информационна грамотност в 6  големи библиотеки. Впослед
ствие се калкулират вложените време, труд, ресурси и се сравняват с повишаването 
на шансовете за намиране на работа, с увеличаването на процента на грамотни ра
ботници и с повишаването на ефективността им на труда, съответно и с печалбата на 
фирмите, с процента на реално намерилите работа, с повишаването на доходите им. 
с намаляването на безработицата в града, с подобряването на качеството на живот 
на участниците и семействата им и с повдигането на показателите на местните ико
номики. Така се доказва каква е ролята на библиотеките в икономическото развитие.

Друго британско изследване калкулира икономическата изгода от библиоте
ките на базата на обема на циркулацията на книгите и останалите ресурси срещу 
вложените от общините средства. Резултатите, потвърждаващи ключовата роля 
на библиотеките в икономическото развитие днес, се разпространяват в медиите, 
а библиотеките поддържат най-високия коефициент на доверие сред публичните 
институции и оправдават стабилното си финансиране.

Тенденцията за непрестанна борба за общественото доверие както чрез еже
дневната работа, така и чрез постоянно присъствие в медиите се откроява и като 
най-важният фактор на финансирането в епохата на неолибералните режими и 
на ограничаването на публичния сектор. Войната за доверие заляга в целите и в 
политиките на библиотеките. Тя се счита за предварителна основа на всички въз
можни усилия за увеличаване на финансирането, а също и като база за контакт с 
гражданското общество и със социалната отговорност на бизнеса, които са желани 
партньори на библиотеките.

Практиките на проектно финансиране както и на партньорство в изработването 
на бази данни, изграждането на национални мрежи, споделените и кооперирани 
абонаменти на местно, национално и глобално ниво все повече ще набират скорост 
като най-сериозни форми за осигуряване на субсидии.
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ДАРЕНИЕ ОТ ЦЕННИ ДОКУМЕНТИ 
НА ДИМИТЪР КУДОЕЛУ

РАДКА КОЛЕВА

На 25 май т.г. пловдивчанката историк Райна Каблешкова дари на Народна 
библиотека „Иван Вазов'" три изключително ценни архивни документа, разкриващи 
дейността на Дома на благотворителността и народното здраве „Димитър Кудоглу" 
в Пловдив -  ПРОТОКОЛНА КНИГА, КНИГА НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ДОМА и 
ЗЛАТНА КНИГА НА БЛАГОТВОРТЕГЕЛИТЕ. Това са документи от архива на една 
също така голяма личност -  дядо й Недко Каблешков, свързал трайно живота си 
с Д. Кудоглу.

Кой е Димитър Петров Кудоглу и защо дарените документи са така високо 
ценени, макар че те представят само част от високоблагородното му дело.

Благодетелят е роден на 21 август 1862 г. в с. Малко Габрово, Ксантийско, в 
семейство на будни българи и е закърмен от ранно детство с чувство на патриотизъм 
и родолюбив. Първоначалното си образование получава в родното си село, после 
учи в гръцко училище на остров Хиос и завършва образованието си във френския 
колеж в Цариград. Владеещ пет езика (български, френски, немски, гръцки и 
турски), той продължава работата на баща си -  търговия с тютюн със седалище 
в Ксанти -  и скоро става голям и известен тютюнотърговец. През 1903 г. напуска 
Ксанти и се заселва в големия център на търговия с тютюн -  Дрезден, Германия.

Макар и далече от родината, Кудоглу не забравя земляците си. С лични сред
ства през 1908-1909 г. приспособява своя сграда в родното си село за амбулатория и 
аптека. Подарява бащината си къща за училище. Финансово подпомага бежанците, 
дошли в Пловдив след Балканската война. През Първата световна война открива в 
Пловдив 11 трапезарии за нуждаещи се. Той дава щедро лептата си на инвалиди, на 
старопиталища, на сиропиталища, на благотворителни, културни, просветни, спорт
ни юношески дружества, комисии, комитети, на църкви, манастири, на студенти, 
ученици, на бедни и болни. Изразходваните от него средства за благотворителност 
надхвърлят 3 милиона лева.

Още през 1920 г. в Българската академия на науките той внася 100 000 лв„ 
с които е основан фонд на негово име за награди или да се издават литературни 
трудове. Внася 80 000 лв. във фонда на народния поет Иван Вазов и 100 000 лв. за 
поета Ц. Бакалов-Церковски.

Венец на неговата всестранна дейност в полето на милосърдието и дарителство- 
го обаче е създадената на 1 декември 1926 г. Фондация Дом на благотворителността 
и народното здраве „Димитър Петров Кудоглу" в Пловдив. Управлението на Дома се 
възлага на Р.фория. в която влизат: Д. П. Кудоглу (учредител) и членове: Г. Преславски 
(пловдивски окръжен управител). П. Дренски (кмет), Г. Ямболиев (председател на 
Окръжна постоянна комисия), д-р Добрев (подпредседател на Червения кръст), Хр. 
Льочков (председател на Пловдивска търговска камара), Димитър Ат. Турдоглу, Кон
стантин Ат. Турдоглу и Недко Каблешков (избран от Ефорията за неин председател).
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Дарението се състои от чегириетажна масивна сграда в центъра на Пловдив (на 
стойност 5 милиона лв.) и два тютюневи склада наул. „Иван Вазов" (на стойност 15 
милиона лв.), като наемът от 800 000 лв. да се внасят ежегодно за издръжка на Дома.

Министър-председателят А. Ляпчев внася в XXI Народно събрание законопро
ект за Дома на благотворителността и народното здраве „Димитър Петров Кудоглу" 
в Пловдив. Във встъпителните си думи той казва: „Мой дълг е пред Народното 
събрание да изкажа благодарността на правителството и на целия български народ 
към този добър човек... той в цялата си житейска дейност се е ръководил преди 
всичко от принципа, че създава с труда си блага и пести от спечеленото не толкоз 
за лични изгоди и разпиляване, колкото за обществената полза".

На третото четене на законопроекта -  след заключителното благодарствено 
изказване на народния представител Никола Мушанов и след бурни ръкопляскания, 
законопроектът е приет.

Дом „Димитър Петров Кудоглу“

С Указ № 797 на цар Борис III от 22 
декември 1926 г. е утвърден законът за Дома. 
Благодарствени поздравления Кудоглу по
лучава от Ал. Цанков -  председател на XXI 
обикновено народно събрание, от А. Ляпчев 
-  министър-председател, от Светия синод и 
от много други.

След пълното обзавеждане на Дома, 
след назначаването на лекарите, сестрите и 
другия персонал на 8  октомври 1927 г. става 
освещаването и официалното откриване. По 
изричното настояване на Кудоглу церемонията 
е трябвало да бъде съвсем скромна. Пловдив
чани обаче й придават такава сърдечност и 
тържественост, каквито рядко са виждани. 
На освещаването лично присъства дарителят 
Кудоглу, пристигнал специално от Германия 
заедно със съпругата си.

В този голям празник вземат участие 
министър-председателят Андрей Ляпчев и 
съпругата му, директорът на народното здраве

д-р Кесяков, директорът на полицията г-н Преславски, професорите д-р Ватев, д-р 
Берон, д-р Руменов и др. Тук е и цялата местна власт начело е окръжния управител 
г-н Димчев и кмета д-р Костов. След църковния обред на освещаването, извършен 
ог епископ Харитон, речи държат председателят на Ефорията Недко Каблешков, 
министър-председателят Ляпчев, кметът на града, който поднася адрес за почетно 
гражданство на дарителя, изписан на пергамент.

Речта си Димитър Кудоглу завършва с думите: „Благодаря, благодаря милион 
пъти за честта, която ми правите. Никога няма да забравя симпатиите, що ми проя
вихте, при освещаването на този Дом. който е ваш, който е Дом на целия български 
народ. Добивам нови сили за доброто на нашия народ. Силно вярвам, че и за България 
ще настанат по-радостни. по-светли и по-щастливи дни и че слънцето на свободата, 
правдата и истината ще изгрее върху всички краища на нашата хубава родна земя!"

Кой е Недко Каблешков. от чийто архив са дарените документи. Роден е през 
1867 г. в Копривщица. Учи гимназия в Одрин, след което завършва правни и по-
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литически науки в гр. Лвов, Полша. Завърнал се в Пловдив, Каблешков е назначен 
за член на Окръжния съд, а впоследствие е прокурор. От лятото на 1895 г. започва 
самостоятелна адвокатска практика.

Димитър Кудоглу (в средата)
и Недко Каблешков, председател на Ефорията (вляво), 1927 г.

Свързан до края на живота си (1964 г.) с Пловдив, той играе важна роля 
в обществения и културен живот на града. Общински съветник е през периода 
1899-1901 г. Председателства Дружеството на пловдивските журналисти (1926— 
1936), известен е като публицист и оратор от класа. Основател е на в. „Пловдивски 
вестник“. Член е на „Дома за изкуствата и печата“. Инициатор е за откриване на 
университет в Пловдив. Голямо негово дело е енергичната му намеса в борбата за 
спасяването на пловдивските евреи. Каблешков организира и ръководи тържествата 
в Пловдив по повод 70 години от рождението и 50 години писателска дейност на 
Иван Вазов и урежда посрещането на народния поет в града на тепетата. По него
во предложение след това ул. „Станционна" е преименувана на ул. „Иван Вазов“.

През 1950 г. подарява на Народна библиотека „Иван Вазов“ голям брой 
книги и периодични издания, подобен жест прави и за Етнографския музей. През 
1948 г. дарява на Пловдивската община вилата си в с. Бойково с няколко декара 
гора около нея. Освен дейността му в Ефорията той активно участва в живота на 
благотворителните дружества „Майчина грижа“, „Инвалид“, „Съюза за закрила на 
децата". Избиран е за председател на Върховния комитет на благотворителността. 
През тази година с подкрепата на Народна библиотека „Иван Вазов“ и обществе
ници на Недко Каблешков е присъдено високото отличие „Почетен гражданин на 
Пловдив“ посмъртно.
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..Книгата на посетителите на Дома“ е вълнуващ документ за признателност 
и благопожелания към делото на Д. Кудоглу. В нея са включени впечатленията на 
отделни личности и колективни посетители от 1927 до 1940 г.

На първа страница са се подписали царица Йоана и принц Кирил, посетили 
дома на 3 1.1.1940 г. Първите, които посещават Дома и написват посвещения са г-н 
А. Ляпчев и неговата съпруга Констанца Ляпчева на 8.Х1.1927 г. Той пише: „Добро 
дело, началото на което бе честит да тури г-н Д. Г1. Кудоглу, дано да бъде последвано 
и от други благодетели“. Следват благопожеланията на кмета д-р Г1. Костов и на 
директора на полицията. Невъзможно е да се изброят всички, които са се разписали 
в книгата. Но не можем да не отбележим и чуждото присъствие -  преподавателите 
от Френския колеж и техните възпитаници от осмите класове. Британската сек
ция на Международната женска лига, посетители от Виена, от Ордена „Успение 
Богородично“, от Белг рад. Прага. Женева, група окръжни съветници от Пловдив, 
медицинските фелдшери при Пловдивската държавна болница. От много доктори 
от страната и чужбина.

От писателите:
Дора Габе (25.IV. 1930): „С чувство на благоговение пристъпих прага на тоя 

дом на човешкото дело и си излизам с по-голяма вяра в хората“.
Мара Белчева: „Тази е първата стъпка към човещина, достойна да бъде възпяна 

от най-вещия поет".
Другият дарен документ е „Протоколна книга на Ефорията“, който включва 

документи от всички заседания -  от 1926 до 1933 г„ от 1 -ви до 76-и протокол.
Всъщност това е историята на Дома „Димитър Кудоглу". Тук откриваме: 

учредителния акт, правилника за вътрешния ред и управлението, финансовите до
кументи. материалната база, назначенията, персонала, правилника на диспансера, 
тарифите за услугите (бедните се обслужват даром), правилника за функциониране 
на отделите при диспансера, разходите, приходите, заплатите, годишните бюджети. 
Наред с медицинските отдели, четем, че в Дома е организирана и библиотека с 
местни и чуждестранни книги и списания.

Протоколната книга завършва с постановление на Министерски съвет от
4.Х. 1932 г. за освобождаването на Дома от мито и всякакви други данъци и такси.

Третият дарен документ е „Златна книга на благодетелите на Дома". Съгласно 
чл. 8  от правилника Ефорията прогласява и постановява да се запишат в Златната 
книга имената на „всички завещатели, дарители" на по-крупни суми или имоти и на 
тия. които имат заслуги към Дома. За съжаление в нея е записан със златни букви само 
Пловдивският окръжен съвет, който прави крупно дарение от 160 000 лв„ а по-късно 
още 250 000 лв., за да открие, мебелира и обзаведе противобясна станция към Дома.

Бих искала да завърша със заключителните думи след приемането на закона за 
Дома на Ал. Цанков пред XXI обикновено събрание: „на... бъдещите поколения на 
човешкото милосърдие и благотворителност, в които нуждаещите се и страдащите 
от опасни болести ще намират помощ и подкрепа и от благородната Ви инициати
ва...те ще черпят поука и пример за любов към ближния и светъл патриотизъм“.

Какво направиха бъдещите поколения?
Национализираха дома и прекратиха дейността му, събориха този уникален 

архитектурен паметник, за да разширят на негово място сградата на пощата. Скла
довете -  предавани, препродавани, днес са в частни ръце и пустеят.
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СЪВМЕСТИМОСТ В ОБМЕНА НА 
БИБЛИОЕРАФСКА ИНФОРМАЦИЯ

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ И ПРАВИЛА

М И ЛЕНА М ИЛАНОВА

Развитието на системата от международни стандарти за библиографско описа
ние вече в продължение на около половин век се стреми към поддържане и осигу
ряване на съвместимост при обмена на библиографска информация, намаляването 
на разходите и на усилията по нейното създаване. Развитието на информационно
то общество, навлизането на новите информационни и комуникационни техно
логии, появата на нови медии за пренос на данни, повишаването на бързината на 
увеличаване на документалните потоци са част от причините, които предизвикват 
постоянни промени и усъвършенстване на подходите за каталогизиране на всички 
видове документи. Усилията на колегията са насочени не само към подобряване и 
допълване на правилата и стандартите, но и към разработването на нови форми на 
тяхното съществуване или на нови правила, които да съчетават и изпреварващо да 
отговарят на новопоявяващите се изисквания.

След изследването на ИФЛА за функционалност на библиографските запи
си' усилията се насочват към отразяване на концептуалния модел в нормативните 
документи. Целта е да се постигне отразяване на определените според изследва
нето РКВК. същности и връзките между тях, а също и обхват на основните данни, 
които са задължителни за националните библиографски записи. В резултат ИФЛА 
разработва ново обединено издание на стандартите за библиографско описание 
1$ВИ Соп8оИс1а(ес1:. То съчетава -  по примера на Англо-американските правила 
за библиографско описание, в едно издание и в една обединена структура описа
нията на всички видове библиографски обекти. Както отбелязва Оогсюп ОипЛге, 
основна цел на обединения международен стандарт е да осигури съвместимост в 
обмена и споделянето на библиографска информация на международно ниво чрез 
определяне на елементите от данни, които да бъдат използвани като основа на за
писи с метаданни и механизъм за идентифициране и представяне на също такива 
елементи в зависимост от езика на записа’. Появата на изданието стана факт през 
2007 I. В първото издание не са включени примери, като е взето решение тяхното 
допълнително представяне да стане в отделно, самостоятелно издание и след по

1 1ГЬА. РипсПопа! Кес]шгетеп15 (ог В|ЬПоцгар1пс КесогсК РКВК. /Ш/т/Аситс///«.огр/ 
р1е></саП11<)%1ипх//гЬг//гЬг_2(ЮН.р(]//\3.05.2010.

ЛРЬА. 1п(егпаНопа1 8(апс1агс1 ВюПойгарНю ОехспрПоп (!$ВО). РгеНттагу СопзоПОа- 
(ес1 РсИПоп. 2007.1и1р:/Л\’М’\\’.]1а.огр/)11е$/са1а1оритр/\$Ъ(1* 1]$Ъ(1-сот_2()()7-еп.р(1^16.05.2010.

1 1)ипмге. Оогсюп. ПУ1МАКС. КОЛ апс! (Не Яетапйс А’сЬ. // IПА. Оепега! СопГ. апс! 
Аз$етЬ1у, 75. - М11ап,2009. кир://\\!\\л\\Ц1а.огр/(Иеа/Ис1/рарегя/1/1а75/135-Ж<т1ге-еп.рс1{/30. 10.2009.
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дбирането на подходящи примери, които да обхващат отделните области от биб- 
яиографското описание, различните материали, различните практики и азбуки. 
Само две години по-късно, след усилената работа на специалистите, се подготвя 
допълнение с подбрани примери на 16 езика**, а също и въвеждане в стандарта за 
библиографеко описание на нова област'“.

Елементът от библиографското описание Общо означение за матерна!, кой
то съответства на същностите от модела РКВК произведение, форма на прояв
ление или форма на физическо представяне, е решено да бъде даден в отделна 
област 0 Форма на съдържание и вид на носител*. Област 0 е задължителна и цели 
да подпомага потребителя в процеса на идентифициране на дадено произведение 
и формата му на проявление4 * 6 7. Отделянето на елемента в предхождаща библио
графското описание област го прави независим по отношение на съдържанието 
и носителя на ресурса. Развитието на областта е свързано с определени изисква
ния, които гарантират нейното лесно разбиране и използване от потребителите. 
Необходимо е тя да подпомага бързото идентифициране и подбор на ресурсите, 
релевантни на търсенията на ползва телите. Структурата, категориите и термино
логията, включена в областта, трябва да са ясно разграничими. така че да се из
бягва всякакво колебание и неразбиране от страна на потребителите. Категориите 
носители е необходимо да са гъвкави, като допускат включване на нови форми и 
типове ресурси, които е възможно да се появяват или да бъдат доразвити. Използ
ването на елемента трябва да бъде приложимо за целите на всички ползватели. 
независимо от тяхното местонахождение. В областта е необходимо да се вклю
чи съществуващата терминология, е което се цели да се избегне възникването на 
евентуални затруднения както за специалистите, така и за потребителите, свърза
ни с правилното разбиране на нови термини и понятия. От съществено значение 
е и гарантирането на съвместимостта и безпрепятствения обмен на информация 
между различни професионални общности, използващи други подходи за описа
ние на ресурси (например: издателства, музеи, архиви), както и съвместимост със 
съществуващите практики за библиографско описание (например: Англо-амери
кански правила за библиографско описание)*.

Област 0 се състои от три елемента: Форма па съдържание. Опреденитеа за 
съдържание. Вид на носител. Задължителен е първият елемент, който определя 
основната форма, под която се проявява даден ресурс. Вторият елемент се при-

4 1РЬА. РиII 18В1) Е- хатр!е5. РгеНттагу есНпоп. 2009. Ипр://\пш.Ща.ог0Иех/ 
са1а1оу:и'т^/1иЬсШхЬс1-ехатр1ех_2009.рс1(/\3.д5.2д10.

ЧРЬА. 1п1егпаПопа1 ЗГагкЗагс! вФНоцгарМс ОезспрПоп (18ВП): Агеа 0 СопЕепЕ Рогт 
апс) Месйа Туре Агеа. ИбрС&Ямж(/1а.щ011еУеа1аи>}&йп$кЬ(№игеи-О_2О()9.рфЛ 3.05.2010.

6 Ко(1п§иег, Е1епа Е$со1апо, НохуапН, Е.уппе, МПег, М1гпа, Возапас, Воп$. !Хе\с5 
оГ 18ВО. // 1РРА. Оепега! СопР. апс) А5$етЬ1у, 75. МПап. 2009. Иир0\тж[11а.ог^ф1ех'1щ/ 
рирегг&Ща 75/10 ?~е,чсо1апо-ш р<$№>. 0 1.2010.

"Оригиналното наименование на област 0 е СоШепI Рогт апсI МесНа Туре Агеа. 
Предлаганият превод не претендира за изчерпателно терминологично съответствие, 
което по наше мнение е необходимо да бъде постигнато като следствие от дискусия по 
установяване на новата отраслова терминология.

7 ||Пегпабопа1 ЯЕапОагЗ ВйзПоцгарЕнс ОезспрПоп (18ВР)). Агеа 0. СопЕет Рогт апс! 
МесПа Туре Агеа. 2009. 1н1р:./Лх\\м,л[1а.аг}'/ф1сх/са1а1о^1ипр,/'щЬи/агеа-0 2009.р ф 05.05.2010.

*1РЬА. ОпегпаПопа! 8Еапс1агс1 В1ЬПо«гар1йс ОехспрЕюп (18ЕШ). Агеа 0...
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прилага при описанието на ресурси, когато е необходимо допълнително поясне
ние на съдържанието им (елементът определя типа на съдържанието, наличието 
или отсъствието на движение, размерите или сетивото, чрез което се възприема 
ресурсът). Третият елемент се отнася до носителя, чрез който се предава съдър
жанието на ресурса. Например библиографското описание на книга ще бъде пред
хождано от пояснението: Текст. Ако книгата е публикувана в електронен вид, е 
необходимо да се даде информация и за носителя на текста: Текст : електронен. 
При описанието на видеокасета ще трябва да включим следните сведения: Образ 
(подвижен) : видео". Въвеждането на новата област в библиографското описание 
облекчава потребителите и позволява лесното разграничаване на различните фор
ми на проявление на отделните произведения.

Логично изследванията на ИФЛА за функционалните изисквания към раз
личните аспекти на библиографските и контролните записи рефлектират в раз
работването и на ново издание на Англо-американските правила за кагалогиза- 
ция. Те получават ново име Описание на ресурс и достъп до него'" (КОЛ), нова 
структура и съдържание, а същевременно предлагат и нова практика за прилагане. 
Правилата са проектирани за прилагане в дигитална среда, предназначени са за 
използване в международен мащаб и са съобразени с практиките както на библи
отеки. така и на издателства, архиви, музеи. Като безспорно предимство на КОА 
е и тяхната независимост от каквато и да е специфична структура и схема с мета- 
данни. Позволяват интегриране на данните към всички съществуващи подходи, 
схеми, стандарти, формати за библиографско описание".

При разработването на КОА проблемите с определянето формата на съдър
жанието и вида на носителя са решени чрез прякото използване онтологията на 
схемата с метаданни ОКИХ (ОпМпе 1пГогтаПоп Ехсйап^е)12. Тази схема е предназ
начена за издателската общност и съдържа множество елементи, прилагани в биб
лиотечните каталогизационни практики14. В процеса на разработването на КОА 
се създава рамка К0А/О1М1Х за категоризация на ресурсите. Тя е проектирана за 
нуждите на всяка общност, която използва категории с метаданни за определяне 
формата на съдържанието на ресурс или вида на носителя. Рамката включва биб
лиографските същности и връзките между тях според функционалните изисква
ния за записите с библиографска информация и контролните записи. Разбира се, 
КОА не се ограничават само до тези изисквания, тъй като целта на тяхното създа
ване е те да могат да се ползват от всички институции, създаващи информационни 
ресурси и поради тази причина рамката обединява и категориите, използвани в 
концептуалния модел на СЮОС за обмен на информационно културно наследство 
(СЮОС СопсерШа! КеГегепсе Мобе1 (СКМ)), в схемите ОиЬПп Соге (ОСМ1), 1ЕЕЕ 
Ееаппп» ОЬ|ес! Ме(аба1а (ЕОМ) и машинночетимия формат МАКС 2114. Така се 
постига съвместимост между схемите с метаданни, прилагани за управление на 
музейни сбирки, уеб публикуване, образователни институции, издателската ин- * 1

’ Пак там.
" К[)А: Кезоигсе ОезспрПоп апс1 Ассехх. Нир://\\'Ч’\с.гс1а-]ас.огу/гс1а./?//«//!3.05.2010.
" 1)ипмге, Оогсюп. Цит. съч.
1 ■ ОМIX. /тр://тт>.есШеиг.огу/8/ОМХ/} 4.05.2010.
"Сар1ап, РпзсШа. Ме1а0а1а РопОатеШаК Тог А111лЬгапап$. -СЬюа§о, 2003, р. 129-135. 
"Иипмге, Оогсюп. Цит. съч.
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дустрия и библиотеките. Трябва да се отбележи, че разработването на област 0 
в 18ВО е следствие от съвместна инициатива на групата по развитие на Общо 
означение за материал към 1РЬА (Ма1епа1 Оеш§пабоп$ $Цк1у Огоир) и Комитета 
за разработване на КОА (.18С Гог Кеяоигсе Оезспрбоп апб Ассезя)15 *. Това води до 
гарантиране на съвместимост на ниво международни стандарти за библиографско 
описание на ресурсите и най-разпространените Англо-американски правила за 
описание, като в рамката КПА/ОТМ1Х е включена и категоризацията на съдържа
ние и вид на носителя според област 0 на стандарта 18ВО.

Усилията за постигане на безпрепятствен обмен на библиографска информа
ция не могат да останат единствено на ниво библиографско описание. Те рефлек
тират и върху машинночетимите формати, използвани в библиотечната общност. ! 
МАКС 21 и ЦЬПМАКС са в процес на постоянно обновяване и допълване е цел ] 
осигуряване съвместимост, безпрепятствен обмен на библиографска информация, 
приспособимост към стандартите и адаптивност към уеб среда.

Под въздействието и развитието на КГМ в МАКС 21 се въвеждат промени. I 
отразяващи структурата на правилата. Те са свързани с описанието на ресурси на I 
много нива и категоризацията на съдържание и носител. Решението за подходите 
за каталогизиране на монографии, състоящи се от много части, все още подлежи , 
на обсъждане"’. По отношение формата на съдържание и вида на носителя се въ- ; 
веждат промени в блок 3 на машинночетимия формат, като се определят нови по- 1 
лета, свързани с вида на съдържанието, със средата и е носителя. Такива промени 
се въвеждат и в МАКС 21 АшЬогку и МАКС 21 Но1сИп§517 18 *.

Формат 1Л81МАКС, от своя страна, като следствие от обвързаността му с 
18ВП, без съмнение също ще претърпи изменения под въздействие на промените : 
в международните стандарти за библиографско описание и най-вече поради въ
веждането на новата област 0.

Поради факта, че структурата на двата формата е подчинена на различни съ-, 
държателни стандарти за библиографско описание, настъпващите промени се нала
га да бъдат приложени в различни техни части, но смисловите изменения остават; 
идентични. Отдавна библиотечната общност извършва безпрепятствен обмен на 
библиографска информация между системите, използващи различни формати, най- 
вече чрез разработването на сравнителни таблици. Измененията в структурата на 
форматите, наложили се под въздействие на съществените изменения в стандартите 
и правилата за библиографско описание, водят до необходимостта от актуализи
ране на съществуващите таблици, които трябва да отразят съответствието между! 
отделните елементи във форматите след въвеждането на промени. За постигане
то на всички нива на съвместимост са разработени и сравнителни таблици междя 
елементите на форматите и набора от данни с някои схеми с метаданни (МАКС 21 
към МСЮ8, ОиЬИп Соге, 1)фЦа1 Оеозраба! Ме1аба1а, 01Ц8, 01М1Х, 1Л81МАКС към 
ОиЬМпе Соге, ЕАО)1* |Ч.

'■ Койп^иех, Е1епа Е$со1апо. Цит. съч.
|<’Оипх1ге, Согсюп. Цит. съч.
17 МАКС ЗШпбагсЦ. КОА ш МАКС. Нир://\\'\\’\\\1ос.^о\'/тагс/КОА1пМАКС29.И1т11. 

14.05.2010.
18 МА КС К(апс1агсЕ. МАКС Мярр\щ5.1п1р:/Лт'ж1ос.^(П'/тагс/пи1гсс1()с:.111т1/15.05.2010. 
''1ЛММАКС Соге Ас1т1у. 1П81МАКС ГоппаН апс! ге1а!ес! сюситеШаПоп. Ннр://тт\

Ц1а.ог$’/еп/риЬИса1'к)П!</ип1тагс-]опт11.'<-ши1-ге1а1е(1-с1<)ситеп(аи()п/\ 5.05.2010.
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Комитетите та развитие на форматите извършват огромна работа и по раз
витието на МАКС 21 и ЕП81МАКС като схеми с метаданни, чрез използването на 
семантиката на маркиращия език ХМЕ (Ех1еп$|Ь1е Магкир Ьап§иа§е). Езикът е 
разработен специално за уеб и предлага гъвкава рамка за описване на документал
ната структура и метаданните и за съхраняване и предаване на документи. Той е 
платформа, независима от специфичен хардуер или софтуер. Създаден е с цел да 
е приложим навсякъде в интернет, да поддържа широк набор от приложения, да е 
разбираем за потребителя, да позволява лесното създаване на документи20. XМI, 
се превръща в основния език на уеб. Множество от схемите с метаданни се дефи
нират чрез използването на ХМЕ. Версии на ХМЕ. съгласувани с МАКС. вече са 
валидни и се представят като международни стандарти, които са освободени от 
структурата на записа, но които позволяват да се запазват други характеристики 
на МАКС формата, етикетите, подполетата и индикаторите и действително осигу
ряват стандартен път за представянето им в ХМЕ21. Като пример може да послужи 
МАКСХМЕ22, версия на структурата на МАКС запис в ХМЕ. Подобна схема е 
разработена и за нуждите на СМ I МА КС2’.

В процес на разработване е схема ХМЕ за 18ВО, която да се превърне в ин
струмент. приложим към технологиите и услугите на семантичния уеб. Едни от 
целите, към които е насочена тази дейност, са стремежът за постигане на съгласие 
и определяне пътя на развитие на стандартите 18ВО в уеб среда, осигуряване на 
съвместимост между подобни продукти като схемата М.АКС7ПС ХМЕ, най-мал
кото на концептуално ниво с наличните технологии и услуги на семантичния уеб, 
разработването на софтуерни продукти и услуги24.

На ниво формати разработените схеми ХМЕ -  като ЕХ1МАКС/ХМЕ $1пп, 
МАКС/ХМЕ. МОЕ)8 и др., позволяват записите, създадени в среда ХМЕ, незави
симо от формата, който е използван, да бъдат съвместими в мрежова среда. В този 
смисъл се очаква схемата 18ВО/ХМЕ да позволи постигане на съответствие, осно
вано на независимостта на 18ВО от какъвто и да е формат или схема. В ХМЕ е въз
можно обозначаване само на вида на елемента, без той да бъде наименован, което 
стандартът 18ВГ) позволява да бъде приложен към неговата структура. Стандартът 
дефинира вида на елемента и правилата, според които се определя този елемент. 
В схемата ХМЕ ще се опишат видовете елементи и техните свойства, а този, който 
ще прилага стандартите 18ВО за библиографско описание на ресурси, ще трябва 
да създаде своя собствена схема ХМЕ, в която всички отделни елементи, използ
вани за библиографско описание, ще бъдат обединени от вида на елементите спо
ред схемата 18ВП/ХМЕ. Например в схемата 18ВО/ХМЕ ще бъдат описани всички

20 Р.х1еп$|Ь1е Магкир Еап^иаце (ХМЕ) ЕО. Нир://\тл\\и>5.ог%/ТК/КЕС-хт1/#хес-\ге11- 
/огтес//\6.05.2010.

21 Скворцов, В. Формать! МАКС2Е 1Л81МАКС, К1Л8МАКС, их настоящее и буду- 
щее. Н11р://м'М'М'.гЬ11.ги/п1хтс1гс/риЬИаИ/пи1гИ1т/\6.05.2010.

22 МАКСХМЕ. МАКС 21 ХМЕ зсЬета.
1и I ос. ̂ о\’/ма)и/ап/.ч/т агсхт !/30. 10.2007.
2’’ 8кхогЦ>оу, У1ас1игиг, РазЬкоуа, АПа, 2Ь1оЬ!пзкауа, 01§а. ЕПММАКС ХМЕ 8Нт 

8сЬета: Етп$> т  пе\у егтгоптепТ. // ИЬг/с/ ИФгагу апс! 1пТогтаПоп Соп§гезз: 711В 1РЕА 
Оепега! СопГегепсе апН СоипсП. -  Оз1о, 2005. /шр://агсНп’е. 1(!а.огр/1 У/1(1а71/рарег.ч/064е- 
Хкгопхоу.рф! 15.05.2010.

24 Кос1пщ1е/„ Е1епа Езсоюпо. Ц ит. съч.
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свойства на елемента основно заглавие, както са определени в стандарта 18ВП. без 
да бъде дадено конкретно име на този вид елемент. Съставяйки собствена схема 
ХМЬ за библиографско описание, съответната институция може да нарече еле
мента според собствените си виждания, но свойствата ще отговарят на тези. пред
ставени и дефинирани в схемата 18В0/ХМЬ. Създаването на тази схема ще доведе 
до съвместимост на определено ниво между съществуващите схеми с метаданни 
и елементите, и правилата на стандартите 15ВП25.

Светът на библиографската информация все по-активно и целеустремено на
влиза в нова среда, тази на семантичния уеб. Невъзможно е да останем встрани 
от промените, които предопределят нашето бъдещо развитие. Необходимо е да 
си дадем сметка, че всяко забавяне и колебание ще ни изхвърли от позициите на 
специалисти, можещи да осигурят бърз, адекватен и безпрепятствен достъп до 
информацията, полезна и необходима на нашите потребители. Усилията на цялата 
общност са насочени към осигуряването на съвместимост между съществу ващите 
продукти, но не на основата на отричането на различията между подходите, а на 
основата на съвместна дейност, чрез която тези различия да бъдат доведени до 
безпрепятствен обмен на библиографска информация. Време е и ние да се вклю
чим адекватно в тези процеси, като обединим усилия и създадем необходимите 
условия за развитие на каталогизационните практики и подходи в съзвучие с меж
дународните събития.

25 Койпциег, Е1епа Е$со1апо. Цит. съч.
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ДИЕИТАЛИЗАЦИЯТА 
НА КРАЕВЕДСКИ ДОКУМЕНТИ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ДОСТЪП 
ДО КНИЖОВНОТО НАСЛЕДСТВО В РЕГИОНА

ЦВЕТАНКА ПАНЧЕВА

Краеведската дейност на регионалните библиотеки претърпя значителни 
трансформации с развитието на новите технологии. Благодарение на тях тя запази 
същността и предназначението си на уникален информационен ресурс и важен 
сегмент в културно-популяризаторските и патриотично-образователните библио
течни прояви, но едновременно с това стана и част от глобалното информационно 
пространство, носеща своя специфика и колорит. Как се постигна това?

Изградени бяха автоматизирани бази данни „Краезнание“ (в някои библиотеки 
и „Персоналия“), които представляват част от информационните русурси, достъпни 
за ползване в интернет. Това направи търсенето на информацията с краеведско съ
държание много по-бързо, ефективно, многоаспектно. Предлаганата библиографска 
информация е главно за книги и статии, отнасящи се до разнообразни теми. про
блеми и личности, свързани с конкретни селища или области. Тя е особено ценна 
и се използва активно както за изследователски цели -  проучване на историческото 
минало, природните забележителности, стопанския напредък, културните обекти, 
народното творчество и др. теми, свързани с отделните населени места, така и за 
подпомагане на образователния процес и на културните изяви в регионите. Библи- 
ографските сведения в базата данни „Краезнание“ са кумулирани в електронен вид 
за около 20-годишен период и представляват съществен информационен потенциал 
за всяка регионална библиотека -  от няколко десетки хиляди описания.

Утвърди се практиката да се създават електронни краеведски библиографии 
(тематични и персонални) под формата на мултимедии, съчетаващи същинската 
библиографска информация с интересно поднесени биографични и фактографски 
данни, снимкови и портретни изображения, музикални произведения, пълни тек
стове на част от описаните документи. В някои от тях са осъществени и връзки 
към други електронни ресурси със същата тематика, позиционирани в интернет.

Постигнато беше усъвършенстване на краеведската библиография и в тра- 
диционно-биб.чиографски аспект (по прецизността на библиографското издирване; 
по пълнотата на елементите в библиографските описания; подобрена беше струк
турата на указателите и на предлаганите възможностите за търсене на информация
-  раздели, подраздели, препратки и др.; по разнообразието на справочия апарат от 
показалци; на допълнителна фактографска/биографична информация, приложе
ния, летописи и др.) и чрез мултимедийните ефекти и автоматични препратки 
към различните структурни части (наличие на връзки „библиографско описание
-  пълен текст/графично изображение/звук“; наличие на междутекстови/вътреш- 
нотекстови връзки; наличие на връзка с външни за библиографията ресурси по
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темата; възможност за непрекъснато допълване, обогатяване и прецизиране на 
текста, библиографските описания и изображенията, добавяне на справочен апа
рат. осъществяване на допълнителни връзки с външни електронни ресурси и др.).

През последните няколко години се създадоха многофункционални и инфор
мационно наситени сайтове на регионалните библиотеки. Чрез тях постепенно и 
целенасочено те се развиха като центрове за обществена информация, включително 
и с местно съдържание. Като посредници на краеведска информация, дейността 
на библиотеките е много разнообразна и има собствена специфика в различните 
региони. На повечето от сайтовете се осъществяват връзки към информационни 
ресурси, свързани с: местните органи за управление (областна и общинска адми
нистрация, съдебна власт и др.), селищата в региона, културни институции и кул
турни прояви, природни и исторически забележителпости (вкл. защитени паркове, 
резервати и др.). учебни заведения, местни медии, туристически обекти, здравни и 
социални заведения, неправителствени организации, местни конкурси, фестивали 
и др., провеждани с определена периодичност. По този начин на потребителя на 
местна електронна информация е предоставена възможност да използва освен кра- 
еведските ресурси, изграждани в самата библиотека, и тези, предлагани от други 
местни институции -  според профила и географския им обхват.

Все повече о г библиотеките предпочитат да използват съвременни технологии, 
за да заместят използването на оригинални краеведски източници с техни диги
тални копия, а също за да осигурят по-широк и пълен достъп до притежаваните 
печатни източници.

Основните цели на дигитализацията на писмени документи в библиотеките 
днес могат да се определят в три направления:

• отпиеше на съдържанието -  чрез създаване на траен дигитален архив; на 
физическия носител чрез използване на дигиталното копие и по този начин пред
пазване на оригинала от унищожение;

• достъп -  предоставяне на пълния текст на документа или на негови части/ 
фрагменти за широко ползване в интернет; изграждане на мегаданни, позволяващи 
идентификация на дигиталното копие, на съдържанието вътре в него;

• популяризиране -  чрез специализирани сайтове, портали, презентации, 
книжни издания, каталози, изложби и др.

Макар и да имат различни подходи към избора на източниците за дигитали- 
зация, регионалните библиотеки поставят на преден план два аспекта, свързани с 
краезнанието-съдържанието на публикациите ( г.е. да се отнасят за края, да отра
зяват спецификата на региона/населеното място, неговото историческо, стопанско, 
културно развитие) чместотдаванепю им (в края). Допълнителни критерии, койго 
влияят на подбора, могат да бъдат:

• ценност на съдържанието -  от гледна точка на тематика, фактологична дос
товерност. документален характер и др. под.;

• уникалност на документа -  по отношение на вида и формата му (ръкописи, 
старопечатни книги, карти, графични издания, снимки, редки книги с обков или 
е уникална подвързия, с бележки по полетата и автографи, миниатюрни издания 
и др. под.);

• по хронологичните му рамки (много стари издания);
• по брой екземпляри (малки тиражи, библиографска рядкост);
• физическо състояние на оригинала (дава се приоритет на дигитализирането 

на повредени документи и на такива, които са застрашени от унищожение);
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• изяснени авторски права;
• висока степен на търсене от читателите;
• труден достъп за пол зване на оригиналите или липсата им в други библио

теки. което ги прави особено ценни за библиотеката, която ги притежава.
Дали комбинирането на всички тези критерии или други фактори вземат връх 

при избора на печатните източници за дигитализация в регионалните библиотеки е 
трудно да се прогно зира, но практиката показва, че приоритетно е дигитализиране- 
то на местния периодичен печат. Естествено превес имат вестниците от периода 
1878-! 944 г., в които доминира краеведската информация. Те представляват интерес 
за специалисти в различни обасти на знанието, защото съдържат ценна информа
ция за историческите събития, обществените и политическите борби, стопанското 
развитие, социалните брожения, културния живот в градовете и в регионите, от
кроява! дейност га на местните учреждения и организации, фиксират колорита на 
местните нрави. Като огледало на живота в отделното селище, в тях е документи
рано в голяма степен и местното творчество и проявите на местния елит. Именно 
затова информацията, съдържаща се в тези вестници, е обект на много проучвания, 
поради което и самите оригинали са силно повредени от многократно използване 
и се нуждаят от спешна реставрация и ограничаване на ползването им. По тези 
причини приоритетната им дигигализация е очевидна. И макар на този етап да не 
са големи възможностите за дигитализация в регионалните библиотеки, гювечето 
от тях започват именно от сканирането на местния периодичен печат.

Сред добрите практики* на дигитализация на този вид документи могат да 
бъдат изтъкнати:

► Списание ..Сердика": Столична библиотека
Изданието е ценен извор на информация за столицата, защото отразява ос

новни параметри на общинската дейност, на обществения и културния живот на 
София, описва основни събития за града. Публикувани са и статистически сведения 
от демографски, стопански, благоустройствен и културен характер. То е дигитали- 
зирано за целия период на издаването му (1937-1952), в който са публикувани 1167 
статии в 99 броя. Изградена е система от метаданни на базата на предварително 
направените библиографски описания на статиите, в която основните елементи 
ог описанието се явяват търсещи полета за връзка с текста. Точките за достъп до 
дигитализираното изображение са: автор, заглавие, подзаглавие, източник, година, 
брой, анотация, географски понятия, тематика, имена, за които става дума. Ползва- 
тели ге имат възможност за вариантно търсене и безплатно ползване на сканираните 
текстове от списнието чрез страница на Столичната библиотека в интернет.

► Проект ,,Варненски периодични тдания" (1880-1944)
Гой е част от по-мащабен проект -  „Варненска дигитална библиотека“, който 

е създаден с цел опазване и популяризиране на културно-историческото наследство. 
Чрез него регионалната библиотека във Варна участва в проекта ЕнгореапаЕосаГ 
финансиран по програма еСоп1еп(р1и§ на Европейската комисия. В ход е изгражда
нето на дигитална колекция, включваща I 87 заглавия местни периодични издания.

*в настоящето изложение са използвани данни от сайтовете на съответни
те регионални библиотеки и от презентациите на участниците в международната 
конференция „Европейска дигитална библиотека -  съвременни подходи и политики 
за отиване и разпространение на културното наследство ", 23-24 март 2010 г. Ннр://м>\\пе. 
ПЬхаг.Ь^/соп/егепсе.ч/соп/егепсе-тагсИ2010/рго^гата. 1иш1.
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от която до момента достъпни в интернет са пълните текстове на 17 заглавия. 
На електронната страница на регионалната библиотека е оповестен списъкът на 
периодичните издания, които ще бъдат дигитализирани по проекта. Обърнато е 
внимание, че това са документи с важно значение от гледна точка на културно- 
историческото наследство на Варна и региона, е вече изтекли авторски права. 
Системата ог метаданни (синхронизирана с използвания в Еигореапа формат 
Е$Е). която представлява вход към пълните текстове на варненските вестници е 
проектирана на две равнища:

• с връзка към каталога на периодичните издания (с търсене по заглавие, 
местоиздаване, предметна рубрика) и възможност за разглеждане на сканираното 
копие по година, брой, страници;

• е връзка към описанието на съставна част от периодично издание (с еле
менти на описанието -  вид на материала (напр. статия), заглавие, източник, дата, 
анотация, съдържа, лица, предметни рубрики, гео-маркери) и възможност за достъп 
до конкретен дигитален текст.

В настоящия етап свободен достъп за потребители в интернет до дигиталните 
копия се осъществява само чрез каталога на периодичните издания па варненската 
регионална библиотека.

► Проект „Регина -  ПИ": Народна библиотека „Йоан Вазов" -  Пловдив, 
Столична библиотека, Регионална библиотека -  Бургас, Регионална библиотеки 
- Велико Търново

Е1роектът предвижда:
• изграждане на „Обединен каталог на български периодични издания. Диги

тална колекция до 1944 г.“ -  за онлайн обслужване на потребители през интернет; 
и централен сървърен комплекс за съхраняване на дигиталното съдържание;

• изграждане на работни места за дигитализиране на периодичните издания 
в три от библиотеките участници;

• цялостна интеграция на отделните точки в единна система и въвеждане' 
на типова технология за сканиране, графична обработка и комплектоване на ди 
гиталните копия.

Софтуерът предполага търсене по: вид на изданието, заглавие, първа годиш 
на издаване, местоиздаване, издателство, печатница, място на отпечатване, имен: 
за които става дума. тематика, географски понятия. Каталогът включва информаци: 
за всички притежавани в четирите библиотеки периодични издания, но местни 
издания са съществена част, с приоритет при дигитализирането. На този етап библв 
ографските данни и сканираните източници не са достъпни за ползване в интерш

► Проект ,, Опазване на исторически документи " по програма БРА за поОкре 
па за мазки проекти на Корпуса намира, финансиран от А мериканската агенция а 
международно развитие: Регионална библиотека - Шумен. Част от този проею 
включва дигитализирането на колекция ,, Местен периодичен печат"

Дигитализирането на местни периодични издания в този случай е подчинен 
на идеята за създаване на електронни библиографии, с прикачени към отделни 
библиографски описания сканирани текстове. Такъв е примерът с библиографски! 
указател „Шуменски общински вести 1940-1944 г.“. Вестникът е изцяло дигит! 
лизиран и аналитично библиографски описан, а от всеки запис има връзка къ1 
сканирания текст на съответния брой. Е1редстоящо е представянето на шуменска! 
периодика до 1944 г. във виртуалното пространство -  именно с тази електрон! 
библиография.
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Особено важно е да се подчертае, че при дигитализацията на периодичните 
издания се предлагат софтуерни решения на различни нива, например:

• осъществяване на търсене чрез електронния каталог на периодичните 
издания по определени параметри, отнасящи се до заглавиятата, годишнините и
броевете им:

• възможности за търсене и достъп до отделни сегменти в дигиталния масив 
-  стат ии, бележки, съобщения, дори реклами и обяви (от варненски периодични 
издания) -  чрез осигурени метаданни за тях (автор, заглавие, подзаглавие, източник, 
година, брой. анотация, географски понятия, тематика, имена, за които става дума и 
др.). Особено полезни в тази връзка се оказват съществуващите традиционни кра- 
еведски картотеки с аналитични описания на статии от стари местни периодични 
издания, защото точно те се превръщат в основа на метаданните (напр. описанията 
на статиите от си. „Сердика");

• последващо използване на създадената система от метаданни и дигиталните 
копия за изработване на мултимедийни краеведски библиографии и други издания.

Освен местни периодични издания опити за дигитализиране има и за други 
видове доку мент и с краеведско съдържание. В рамките на посочените проекти и 
инициативи се извършва или планира дигитализиране на:

• пощенски картички и фотографии от Варна Х1Х-ХХ в., което включва и 
изграждане на съответна база данни със следните елементи -  вид на материала, 
заглавие, описание (какво точно представлява изображението), формат, година на 
издаване, лица. предметна рубрика, гео-маркери. Предвидената за дигитализация 
колекция ..Пощенски картички и фотографии от Варна Х1Х-ХХ в." включва 2500 
обекта от периода 1850-1944 г. Целта и на тази база данни както и при описанията 
на статии от периодичните издания е да се свърже дигиталното изображение с биб- 
лиографско описание, което да позволи идентификацията му и да даде достатъчно 
възможности на потребителя за търсене. На този етап базата данни с придружава
щите я изображения не е достъпна за ползване в интернет;

• портрети и снимки -  Народна библиотека „Иван Вазов" -  Пловдив. Част 
от тях имат краеведски характер, документират местни събития, институции, 
личности. Изгражда се база данни „Портрети и снимки" с метаданни, съобразени 
със спецификата на документите -  индивидуални и групови портрети, снимки на 
събития и обекти, фотокартички. Специфичните полета са свързани с името на 
портреп ваното лице. други имена на лицето, биографични данни, име на фото
графа. вид на снимката, оригинал ли е или копие. Важни с оглед на краеведската 
информация са и данните, включвани в полета „Географски рубрики", „Година и 
място на фотографията". „Издател", „Анотация". Сканирани и описани са над 2500 
единици от общо 4000 в цялата колекция. Няма сведения за описаните документи 
с краеведска насоченост. Все още търсенето в базата данни и дигиталното копие 
не са предоставени за ползване чрез страницата на Народна библиотека „Иван 
Вазов"в интернет:

• сшаропечатпи, редки и цепни издания -  например „Своден каталог на старо- 
печатни. редки и ценни колекции" -  Народна библиотека „Иван Вазов" -  Пловдив, 
Регионална библиотека -  Велико Търново, Регионална библиотека -  Кюстендил, 
Регионална библиотека -  Търговище. Сред дигитализираните документи има и 
такива с краеведско съдържание или пък издадени в съответния регион, т.е. местен 
печат. Каталогът е представен за ползване в интернет чрез страницата на Народна 
библиотека „Иван Вазов" само с частични дигитални изображения: образ, корица,
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екслибриси и автографи и др. Същият подход е възприет и при представянето на 
подобни издания, притежавани от няколко институции в град Кюстендил;

• не книжни документи (музикални и озвучени текстови произведения, визу
ални документи) -  Регионална библиотека -  Търговище. Работи се по дигитали
зацията на грамофонни плочи, компактдискове, ОУП, аудиокасеги. видеокасети и 
др. Търсенето се извършва чрез библиографските данни от „Електронен каталог 
некнижни произведения“, които включват и специфични елементи като: вид, но
сител, вид на авторската отговорност, международен стандартен номер, награда. 
Каталогът е достъпен за търсене в интернет, но няма осигурена връзка до пълното 
съдържание на произведението. Като интересни примери, именно с краеведска 
насоченост могат да се посочат:

- видеозапис, телевизионен филм:
ХРАМ Свети Иван Рилски, Търговище
(Седемдесет) 70 години храм Свети Иван Рилски -  Търговище [Видео ИУО]: 

120 години от рождението на Митрополит Андрей. -  Б. м„ Б. г. -  1 ОУО : (22 пш., 
42 8ек.), 81егео. цв.; 12 см

Филмът се съхранява в отдел ,, Краезнание ". -  Судтитри па руски и англий
ски език.

- видеозапис, телевизионен филм:
ХРАМ Свети Иван Рилски. Търговище
Посещение на Негово Преосвещенство Варненски и Великопреславски Мит

рополит Кирил, членове на Светия Синод и гости от чуждестранни православни 
църкви [ Видео ОУО]: Търговище -  30.10.2006 г. -  Б. м., (2006). -  1 ОУП : (22 пнп., 
42 $ек.). цв. : 12 см

Филмът се съхранява в отдел ,, Крае знание ".
Посочените данни илюстрират не само значителни постижения в областта 

на дигитализацията на документи с краеведско значение, а и подсказват решения 
как чрез тази технология да се спасят застрашени от физическо унищожение ма
териали, като те се архивират и прехвърлят на електронен носител и се осигури 
широк достъп до тях в интернет, а също като се популяризира съдържанието им 
по начин, предпочитан от все по-широк кръг потребители (особено от т.нар. ин
тернет-поколение).

Осъществените проекти дават основание да се направят някои изводи, зася
гащи важни технологични решения в библиотеките:

• Дигитализацията на документите се възприема от библиотеките като процес 
на предоставяне на сканирано пълнотекстово копие, задължително интегрирано 
с идентифициращи го метаданни (електронен каталог, бази данни), осигуряващи 
възможности за търсене на информация.

• Осъзната е необходимостта метаданните да се структурират според между
народни формати и изисквания, за да не се възпрепятства бъдещо участие на библи
отеката в международни проекти, в европейски и световни дигитални библиотеки.

• Самите дигитални копия също се обработват според съществуващите меж-: 
дународни предписания за трайно архивиране и организиране на дигитални архиви.

Все по-отчегливо, включително и при дискусиите на национални форуми, 
свързани с дигитализацията. се открояват по-важните съпътстващи я проблеми като:

• липсата на политика в областта на дигитализацията на културни ценности, 
на национална стратегия и приоритети, засягащи отделните културни институции, 
отсъствие на регистър на вече дигитализираните културни паметници;
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• липса на системна комуникация между библиотеките за съгласуване на 
намеренията и за обмен на източници;

• сериозни трудности при намирането, обучението и мотивирането/стимули- 
рането на различни специалисти (фотографи, 1Тспециалисти, опитни библиографи, 
познаващи международните формати и стандарти) и при изграждането на умения за 
работа в екип -  особено в условията на ниското заплащане на труда в библиотеките;

• липсата на опит в създаването на подходяща организация на работата, из
искваща координирането на дейностите на различни структури в библиотеката, 
особено при работата по международни и национални проекти за дигитализация;

• невъзможност да се осигури трайно финансиране за ефективното функ
циониране на системата и нейната техническа поддръжка след приключване на 
проектите, които са я финансирали;

• лошото физическо състояние на оригиналите, особено на местните перио
дични издания, както и множеството липсващи броеве и годишнини от тях в много 
от библиотеките, намалява темповете и качеството на дигитализацията. Това из
исква значителни допълнителни усилия от страна на библиотечните специалисти, 
свързани с издирването и изискването на липсите и повредените екземпляри от 
други библиотеки, което значително затруднява и забавя процеса на сканирането.

Независимо от очертаващите се трудности и проблеми пред библиотеките, 
които дигитализират своите най-ценни фондове и специализирани колекции, 
постигнатите резултати са видими и обнадеждаващи. Създадените дигитални ко
лекции спомагат за увеличаване на информационния потенциал на библиотеката и 
привличане на повече онлайн потребители, повишават авторитета й пред местните 
власти, стават гарант за пълноценното й участие в авторитетни проекти (напр. 
Еигореапа Ьоса1) за опазване и достъп до културното многообразие на регионите. 
Съществуващата практика показа и друг положителен аспект, свързан с дигитализа
цията. Именно кандидатстването по проекти за дигитализация на ценни документи 
направи наложително обединяването на регионални библиотеки и изграждане на 
консорциуми за съвместна дейност. Това позволява в дългосрочен план формули
ране на единни подходи при изграждане на метаданните и архивирането на изо
браженията, кооперирано използване на техниката, координиране на списъците на 
дигитализираните обекти, по-прагматично изразходване на финансовите средства.

А за да изберем най-правилните решения относно дигитализацията в своята 
библиотека, трябва да познаваме не само същността й, но и да сме информирани 
и да подхождаме е уважение към усилията, решенията и постиженията на онези, 
които вече развиват такава дейност, за да вървим заедно напред.
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БЕЛИТЕ ПОЛЕТА 
И БЕЛЕЗИТЕ НА ВРЕМЕТО

НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ПРИПИСКИТЕ В СТАРОПЕ- 
ЧАТНАТА КОЛЕКЦИЯ НА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

„ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ“ -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЖИВКА РАДЕВА

Ю б и л е й

Темите, внушенията, рецепцията на важните за всички нас възрожденски тек-,1 
стове са широко представени в българската наука. Приписките също предизвикват! 
интереса на изследователя с оглед на възрожденските процеси и като „оценка па 
дадено събитие"1. В следващите редове ще представя друг поглед върху уникалната 1 
информация, съхранена между затворените корици, която характеризира книжов
ната култура и читателя през XIX и началото на XX в.

Старопечатната колекция на Народна библиотека „Петко Славейков“ брои : 
1070 тома, формирана е на регионален принцип и чрез дарения. Проучването! 
установи, че бележките по белите полета са обичайна практика за просветените 
търновци -  на брой те са около 500 (върху всяка втора книга). За съжаление част 
от ценните сведения са унищожени при подвързване, подлепване, подпечатване. 
Не са издържали на времето, губейки информационния си заряд, и текстовете! 
изписани с молив. Приписките в старите книги носят следи от общуването с 
текста, характеризират нагласата за четене и притежание, както и вписването на 
възрожденските текстове в българското обществено пространство. Внимателното 
им разчитане показва формирането на особен тип книжовност и предоставя ин
формация на няколко нива.

На първо място те идентифицират личността и личностното присъствие.]
Възрожденският човек стремително иска да покаже, 
че с част от важен за времето процес -  книжовния, 
и да остави своя следа чрез писмени свидетелства! 
Белите полета съхраняват множество знаци за прите
жание -  от безсловният, но категорично документиращ 
присъствие автограф, през лаконично-ултимативното 
„Гази книга е моя" до пространното „Настоящата 
книга под название... принадлежи...". Във вариант „Из 
книгите (от библиотеката) на..." разбираме, че книж
ният том е част от неясна като обем. но очевидно важна 
колекция, която е спътник в живота на възрожденеца 
и се формира според книжовните му интереси.

1 Радев. Иван. Приписките по старопечатниге книги -  свидетелства за нова чувстви
телност. // Библиотекар, 1989, № 11, с. 44—48.
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В посока на утвърждаване на личностното и неговата възрожденска проява 
са екслибрнсите. По белите полета се срещат лични и фирмени графични знаци, 
които идентифицират гордите собственици-цени
тели и известни книжари. Впечатляващ е семплият, 
елегантен, шрифтово оформен в червено екслибрис 
иа Драган Манчов, който дори днес буквално свети 
върху вече пожълтялата хартия. Запазени са и ня
колко художествено издържани екслибриса. Между 
тях е графичният книжовен знак на Цани Гинчев в 
национално-патриотичен стил -  българското лъвче 
е поставено на черна основа и носи ясни послания.

Между графичните изображения срещаме 
композиции с хералдични детайли и царски симво
ли с директна препратка към очевидно живата идея 
за принадлежност към престолния град. Чувството на търновци за държавност,

усещането за пряка връзка със старото българско 
царство внушават не само изящните образци на 
екслибрисовото изкуство, но и някои уточняващи 
бележки -  Никола Ганчев, притежателят на ..Новмй 
завет” (! 850). например държи да отбележи, че живее 
на улица „Болярска”.

В колекцията се срещат и рисувани книжни 
знаци, а също и възстановки налични печати. Всички 
те отразяват духа на времето, вниманието към кни
гата. И още, свързани са с индивидуалността и са
мочувствието на възрожденците, представят ги като 
ценители на графичното изкуство и като патриоти.

Книголюбието на възрожденеца има и други прояви. Той старателно възста
новява липсващи части -  титулни страници с важна информация за изданието, 
цели пасажи от текста и дори илюстрации. Грижата към книгите се проявява и

чрез „подновяване". Прави впечатление, че макар и маргинално често се посочва 
цената на книгата, на подвързията. Така разбираме, че „Новьш завет" (1867) е за
купен от книжаря за 40 гроша (!), че златаришкиятекземпляр на„Славик" (1864)е
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подвързан подобаващо за 16 гроша черковни пари чак в разградското село Хюсенче 
(дн. Осенен). Тези уточнения не са демонстрация на възможности, а семейна и 
институционална отчетност и документиране на готовността за финансови жертви 
в полза на книжовността.

Като черта на характера на възрожденеца изпъква желанието му да датира 
своите бележки. Разработена е цяла система за означаване, е която може да се 
удостовери участието на личността в обмена на книги и идеи. Незначително на 
пръв поглед вписване е съпътствано от година, месец, дата, дори час. Гази пун- 
кгуалност е възпитавана и е следствие от дългогодишна практика. От нея можем 
да удостоверим, че книгите са в обръщение дълго след Освобождението, дори до 
20-те години на XX в. и чрез пях Възраждането се вгражда в духовните процеси 
на следосвобожденска България. Особено силно е усещането за документалност 
и присъствие, когаго става дума за наистина важните четива. Върху форзаца на 
„Български народни песни" на братя Миладинови стои надпис: „Тази книга я четох. 
6 октомври 1806 г. Христо Капитанов".

От приписките долавяме ясно изразени претенции за ученост. Търновецът 
знае чужди езици, най-вече френски и руски, има специално отношение към гра
мотността. към родната лексика и синтаксис. Върху последния лист на „Цвето- 
собрание" (Цариград. 1858) след заглавие „Погрешки" са представени 53 сгре
шени (според читателя-притежател) думи. а към „Българска граматика" на И. 
Груев (Виена. 1 862) са приложени допълнения и коментар, вероятно след работа 
и размисъл по засегнатите проблеми. Когато книжното тяло не предлага доста
тъчно празно място за писане, възрожденецът старателно подлепва допълнителен 
лист и представя мнението си по теми. които го вълнуват. В екземпляр от „На
чално ръководство" (прев. П. Р. Славейков. Цариград. 1868) е изложено виждане 
за отношенията между цар Иван Асен II и сръбския крал Владислав, за съдбата 
на мощите на сръбския светец Сава. Краткият исторически разказ е без връзка с 
книгата-носител, без адресат и очевидно може да бъде прочетен само в рамките 
на семейството, но е характеризиращ като стремеж за задочна изява. В него ясно 
прозира желанието на образования и книжовно изкушен възрожденец да стане 
пишещ и да разказва търновската история.

Приписките разкриват книжовните пристрастия 
на значими за българската култура личности. I !о фор
заца и титулните страници се срещат редове, изписани 
от Петко Славейков, Матей Преображенски. Никола 
Пиколо, Бачо Киро, Христо Иванов Книговезеца. Бе
лите листи в книжното тяло предоставят информация 
за известни търновски фамилии (Смилови. Златарски, 
Каранешеви). документират родова принадлежност, 
желанието за съхранена родова памет. Изглежда не
вероятно, но точно чрез свободните от печатан текст 
пространства става ясно присъствието на д-р Васил 
Берон във възрожденските културни процеси. Той е 
авторът, който чрез личния си подпис удостоверява 
оригиналността на изданията на своите книги; той е 
приятел, ценител и съмишленик, на когото възрожден
ските писатели обичая да подаряват своите творби; 
той е „екзаменаторът", оставил толкова траен спомен
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сред учениците, че това да бъде отбелязано. В рамките на семейството настолните 
четива често са използвани като лекарствени справочници -  последната полупразна 
страница явно е подходящо място за важни семейни рецепти. В ..Псалтир" (1855) 
четем „за т реската цяр...” с подробно описани съставки. На други места този тип ин
формация с поверена на ..Търговското ръководство” (1858) -  много разпространено 
и използвано в Търново, от което само в Народната библиотека има 8 екземпляра. 
Там намираме 12 рецепти, вероят но свързани със здравословните проблеми в се
мейството. В друг том са вписани точните дати и часове, в които са родени петте 
деца в един търновски дом.

Многобройни ге дарствени надписи представят търновци като организирани и 
вит ални хора. за които книгите са скъпи и желани подаръци. Чрез тях се засвидетел
ства специално отношение, отправят се поздрави и добри пожелания, те са знак за 
сърдечно приятелство и заслуги. Поводите са най-често празнични -  Възкресение 
Христово („задушевно спасение и телесно ползование”), краят на учебната година. 
11риписките още веднъж заявяват възрожденската пракгика, ценностната система и 
институционалните традиции, които не могат да нарушат дори извънредни събития. 
Книгата-дар е опора за духа дори в т ежките дни след Априлското въстание, в ужа
сяващата реалност на търновския затвор и съд, бесилките, черкезите, башибозука.

Във времето, когато България добива реални измерения чрез родния край, 
нриписките документ ират регионалната обвързаност и съпричастие на книголюби- 
те. Има случаи, в които личността остава в сянка и анонимна, като се подчертават 
единствено националната и селищната принадлежност. Върху екземпляр от „Бъл- 
гарскьнй вероизповеден вопрос..." (Букурещ, 1864) четем: „Тази книга принадлежи 
на един българин, родом от Търново 1869. 18 марта”. По същата причина белите 
полета пазят имената на Трявна. Елена. Златарица, Сухиндол. Беброво, Жеравна. 
Става ясно. че книгите пътуват, сменят местожителството и собствениците си, а 
селищната идентификация ту съпътства, ту замества личностната.

(д арите книги са хранилище (сейф) за важното не само в живота на отделния 
човек, но и на града, на обществото. Така трябва да бъде осмислена бележката за 
смърт та на султан Абдул Меджид през юли 1861 г.:. Понякога приписките предлагат 
информация, която успоредява регионалнотос националното. В „Кратка българска 
история” на Добри Войников (Виена. 1861) е записано: „1892 -  силно земетресе
ние... часа 7” . Пример, че традицията значимите събития да се вписват по белите 
полета на важните книги, е жива и след Освобождението, срещаме в екземпляр от 
Ловиш завет” (1853). В добре запазения том четем: „На 6 ноем. 1893 г. в София [е] 
по| ребап бивший б[ългарски] княз Александър Батенберг...“. След години същата 
ръка е изписала:....с железницата дойде на 9.12.1901 в неделя митрополит Антим I”.

От старите книги добиваме и друга информация. Институционалното при
съствие в градския живот и в книжовните процеси преди и след Освобождението 
се долавя от печатите на Търновската мъжка гимназия, българското читалище 
„Надежда", ученическото дружество „Братска обич" (1883), ученическото архе
ологическо дружество (1927-1928) и др. Чрез старателно изписаните молитвени 
текстове разбираме за дълбоката религиозност на търновци. Множеството имена 
з учебниците свидетелстват, че те рядко са били за индивидуално ползване. При-

: Добри тела : Как требува ла ги разгледува христианин и да ги прави. Цариград : 
■Снигоисч. А. Минасоглу, 1860.
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ниските афишират родолюбиви чувства (..От любов към родния си град подаря
вам") и правят важни разяснения. (Върху издадената на гръцки език брошура по 
черковния въпрос' ръката на дарителя грижливо е изписала: ..Това е речта, с която 
х[аджи] Ни кол и Д. Минчев борил гръцката патриаршия като народен български 
представител през 1860 г.“.

Внимателният прочит открива два типа бележки -  регулярни и спонтанни. В 
първите се оглеждат претенциите на просветената градска общност и емоционал
ният живот на възрожденския човек -  приятелски взаимоотношения, учрежденски 
гюрядки. трайна личностна нагласа на пишещия и общуването му с текста. Предна
мерено положените ръкописни бележки представят модел на мислене и поведение; 
имат най-често документираща, но също коригираща и информираща функция; 
носят известна интимност, щрихи от семейната атмосфера. Те са заявка за отложен 
във времето, малко вероятен, но все пак възможен диалог със следовници те.

При спонтанните приписки белите полета са използвани като хартия ..под 
ръка“ - пазят рису нките на несигурни детски ръце (особено вдъхновяващ за това 
е ..Рибният буквар"), редове от домашното по граматика. При използването им за 
бързи сметки от рода на ..дадох-взех" впечатляват различните парични единици, 
които са в обръщение -  доказателство за големия паричен поток, за сложния и 
разнообразен паричен обмен през Възраждането.

Поглед към инвентарните номера, чрез които възрожденските книги стават 
час г от обществения книжовен фонд. показва, че търновци късно се разделят с 
тях -  едва през 30-те и 40-те години на XX в.:

Инв. № 732 Евангелие поучително : за синките недели през годината, за господски- 
те и богородични праздиици и за по-големите святии / Събрал от славянски 
и от гръчески Софроний, епископ врачанский. -  [3. изд. ). Букурещ : Кни- 
гопеч. Стефан Расидескува, 1865.

Инв. № 1001 -  Кръстевич, Гаврил. История българска : Т. I. Цариград : Печ. Ма
кедония 1869.

Инв. № 461 Добри дела : Как гребува да ги разгледува хриетианин и да ги прави. 
- Цариград : Книгопеч. А. Минасоглу, 1860.

Инв. № 991 Дринов. Марин. Поглед връх произхождането на блъгарский народи 
началото на блъгарската история. -  Пловдив : Книжарница на Хр. Г. Данов 
и сне в Пловдив. Русчюк, Белее, 1869.

Инв. № 388 -  Пространний православний катихизис / Превел X. Г. Данов : Издали И. 
Г. Трувчев и X. Г. Данов. -Белград: Княжеско-сръбскатакнигопечятня, 1858.

Инв. № 429 -  Гранитски, Анастас. Разговори французско-български и Правила за 
произношението на французеките букви / Издал със свое иждивение Георги! 
Дончов книгопродавец. -  Букурещ : Книгопечатница на Иосифа Романови 
съдр., 1859.

Причините са ясни (някъде те са посочени) -  смяна на поколенията, въвеж
дане на нова лексика, правопис, учебни програми, които оставят старите писмен! 
извън семейните интереси и новия дневен ред на времето. В Търновската народи 
библиотека те попадат осъзнато и преднамерено. В основата на високия дарителей 
вот е идеята да бъдат запазени, затцото са полезни и ценни и за да се ползват ,.нт 
ползу роду болгарскому".

! Минчоолу, хаджи Никола. Отговор г. С. Каратеодориди. -  Цариград, 1860.
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НОРМАТИВНИЯТ КОНТРОЛ 
В ТЕКУЩАТА НАЦИОНАЛНА 

БИБЛИОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ
СИЛВИЯ Ф ИЛИПОВА

Една от основните функции на текущата национална библиография е инфор
мационната. Винаги е съществувал стремеж за разкриване на съдържащите се в 
нея данни за всички възможни категории потребители. Към книжните й бюлетини 
има голям брой показалци, които дават възможност за достигане до съответните 
сведения. В електронните бази данни се създават възможности за търсене и нами
ране на информация по съществени елементи отбиблиографските записи, в съвре
менната терминология определени като „точки за достъп". За отделните категории 
потребители, разграничени в две основни групи -  крайни и институционални, 
имат приоритет различни данни. Но най-често се правят информационни търсе
ния по следните елементи -  имена на лица. заглавия на доку менти (т.нар. „форми 
на физическо представяне"), място, град или година на издаване, международни 
стандартни номера, предметни рубрики, класификационни индекси и др. Водещи
ят теоретик гю проблемите на националната библиография ст.н.с. д-р Антоанета 
Тотоманова изтъква, че трябва да се усъвършенства гърсенето в информационните 
й бюлетини и бази данни в две посоки -  от една страна, увеличаване на броя на 
точките за достъп, които всъщност разширяват възможностите за достигане до не
обходимата информация, и от друга, усъвършенстване на търсенето. Възможността 
за достигане до пълнотекстова информация засега остава една смела мечта, но тя 
чертае възможности и перспективи, които биха повишили значително качеството 
на националната библиография като информационен източник(5).

Националната политика по гози въпрос напълно съвпада с международните 
тенденции, които са формулирани на Конгреса по национална библиография, 
проведен в 11ариж през 1977 г„ потвърдени от Програмата на ИФЛА за универса
лен библиографски контрол и международен МАКС (1974-2003) и разширени от 
Международната конференция на националните библиографски служби, проведена 
в Копенхаген през 1998 г. На междунационално ниво са създадени насоки както 
по отношение на видовото разнообразие на точките на достъп, които е желателно 
да се използват в националните библиографии, така и по отношение на качество- 
го на информационното търсене и намиране на конкретни данни. Конгресът по 
национална библиография (1977) препоръчва стандартизиране на търсенето на 
имената на индивидуалните и колективните автори и унифицираните заглавия, като 
се съставят списъци или нормативни бази данни. Международната конференция 
на библиографските служби (1998) вече предлага приемане на международните 
стандарти и принципи за контрол върху формите на имената на лица, организации, 
географски обекти, предметни рубрики, класификационни схеми и др.
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Целта е да се достигне до цялата релевантна информация, съдържаща се в 
националната библиография, подаден въпрос. Постигането на пълнота, точности 
бързина на информационното търсене в автоматизираните бази данни не се получава 
автоматично. Необходим е механизъм при въвеждане и търсене на информацията, 
който да доведе до желаните резултати. В Програмата на ИФЛА за библиографски 
контрол и международен МАКС е разработена на международно ниво система за 
контрол върху точките за достъп в националните библиографии. В българската 
теоретична литература започва да се налага терминът ..нормативен контрол'1, с 
който се обозначава дейността по създаване и поддържане на контролирани точки 
за достъп. 11редварително се определят информационно-търсещите елементи. Тесе 
въвеждат по един и същи унифициран начин във всички съответни библиографски 
записи. Формите им на представяне се стандартизират и се наричат „установени 
точки за достъп". През 2009 г. ИФЛА публикува изследването „Изложение на 
международните принципи на каталогизацията"(3). В него установените точки на 
достъп за библиографските записи са разделени на основни и допълнителни. Като 
най-важни за информационното търсене са определени основните у становени точки 
за достъп „за името (наименованието) на създателя или първото споменато име на 
създател, когато са посочени повече от един; установената точка за достъп за про- 
изведение/форма на проявление (може да включва и установената точка за достъп 
за създателя); основното заглавие или заглавието, съставено от каталогизатора за 
формата на физическо представяне; годината(иге) на публикуване или появяване 
на формата на физическо представяне; контролирани предметни рубрики и/или 
класификационни индекси за произведението; стандартни номера, идентификатори 
и ключови заглавия за описвания обскт"(3, с. 9). Като допълнителни установени 
точки за достъп са посочени „имена на други създатели, освен първия; имена на 
лица, фамилии или колективни органи, изпълняващи функции, различни от тези 
на създателя (напр. изпълнители); варианти на заглавия (напр. паралелни заглавия, 
заглавия на колонтиту ла); унифицирана точка за достъп за серията; идент ификатори 
на библиографския запис; език на формата на проявление, въплътена във формата! 
па физическо представяне: място на публикуването; вид на съдържанието; вид н *  
носителя"(3. с. 9). щ

За да не се променят във времето, установените точки за достъп се включЯ 
ваг в бази данни, къдего се превръщат в „стандартизирани основни рубрики“*  
на съответните контролни записи. ИФЛА създава препоръки за съдържаниет* 
и представянето на контролните записи, изложени в международни документ* 
като „Ръководство за контролни записи и препратки" (САКК)(8), „Ръководство* 
предметни контролни записи и препратки"(9) и „Функционални изисквания къ *  
контролните данни"(6). През 2009 г. е предложен за обсъждане проект на доку-Я 
мента „Функционални изисквания към предметните контролни данни"(7). Към тя* 
трябва да се добави и международният формат за контролни записи 1ЛМ1МАКСИ 
АиОтопбезО 1). Те успяват да очертаят основните наднационални критерии* 
изисквания по отношение на тези контролни записи, които биха станали час* 
от между народен обмен между бази данни на националните библиографии и Л  
споделена каталогизация на междунационално ниво.

Автоматизацията в българската национална библиография навлиза в началот* 
на 90-те години на XX в. В процеса на изграждането на библиографски бази дан Л  
по видове документи почти всички елементи от библиографския запис се използва* 
като точки за достъп. Може да се търси по имена на индивидуални и колективи*
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автори, думи от заглавията на документите, места на издаване, наименования на 
издателства, години на издаване, заглавия на серии, класификационни индекси и 
предметни рубрики. В Серия 1 на българската национална библиография ..Български 
книгопис" се въвежда и нормативният контрол върху някои видове точки за достъп, 
най-често използвани при информационното търсене. Ог препоръчваното на меж- 
дурнародно ниво прилагане на стандартизация при имената на индивидуалните, 
колективните автори и унифицираните заглавия в нашата страна се осъществява 
контрол само върху имената на индивидуалните автори с първична и вторична 
авторска отговорност. Включвайки всички лица, участващи в създаването на доку
ментите, се използват основни установени точки за достъп за първия създател на 
съответните форми на физическо представяне, както и допълнителни установени 
точки за достъп за всички останали имена на индивидуални автори. Използването 
на допълнителните установени точки за достъп разширява възможностите на норма
тивния контрол и дава възможност да се разкрие в пълнота цялостното творчество 
на дадено лице, като се посочват не само тези библиографеки записи, където той е 
единствен или първи създател, но и участието му като съавтор, редактор, съставител, 
преводач, илюстратор и др. Националната библиография няма реална възможност 
да започне контрол върху колективните автори и унифицираните заглавия, но те 
остават като перспектива за бъдещо развитие.

Нормативен контрол започва да се прилага и по отношение на елементи от 
библиографския запис, които разкриват съдържанието на документите. Това са пред
метните рубрики, въпреки че през 90-ге години международната общност все още 
не ги посочва изрично в препоръките си. Но в „Изложението на международните 
принципи на катал о г и за ци ята''(3). издадено през 2009 г., те вече са определени 
като основни установени точки за достъп, които са обект на нормативния контрол в 
библиог рафските бази данни. Ръководител на направлението е ст.н.с. д-р Антоанета 
Тотоманова. Благодарение на осъществяваната от нея и нейния екип далновидна 
политика нормативният контрол в националната библиография започва своето 
развитие, отчитайки международните тенденции и перспективи.

Съобразявайки се с първия и най-важен принцип на каталогизацията според 
ИФЛА, а именно нуждите и удобството на потребителите(З), в националната биб
лиография се въвежда контрол и върху някои елементи на библиографския запис, 
важни за информационното търсене на национално ниво. въпреки че са определени 
като допълнителни установени точки за достъп според международните препоръки. 
Това са наименованията на серииите и издателствата. Според „Изложението на 
международните принципи на каталогизацията"(3) заглавията на сериите могат 
да се определят като унифицирани точки за достъп до сериите, а наименованията 
на издателствата -  като имена на колективни органи, изпълняващи функции, раз
лични от тези на създателя. Предпочитани за нормативен контрол са основните 
точки за достъп, но не се отрича използването на допълнителни точки за достъп 
за национални нужди. Българската национална библиография не нарушава между
народните изисквания като използва наименованията на сериите и издателствата 
като контролирани точки за достъп.

Нормативният контрол на точките за достъп се проявява в две направления. 
От една страна, необходимо е конкретният информационно-търсещ елемент да се 
идентифицира пълно и точно, за да бъде вярно представен като точка за достъп 
и да се разграничи напълно от други елементи с подобни характеристики. Ако 
името на едно лице се въвежда като контролирана точка за достъп, то трябва да
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бъде представено в стандартизирана форма, която го характеризира напълно и го 
разграничава от други лица със същите или сходни имена. Ако наименование на 
издателство се представя като контролирана точка на достъп, то основната форма 
трябва да се разграничава от имената на всички останали издателства в базата 
данни. Тя трябва да бъде уникална и да събира цялата информация в електронна 
среда за съответния библиографски обект.

От дру га страна, нормативният контрол е средството за управление на кон
тролираните точки за достъп. Той фиксира не само основната стандартизирана 
форма, която се присвоява на съответния библиографски обект, но и отчита всички 
негови вариантни форми, които се появяват в електронна среда. Те също се запис
ват като препратки и от тях се изг раждат връзки към основната точка за достъп. 
Във „Функционалните изисквания към контролните данни” нормативният контрол 
се определя като един общ процес на идентификация на обектите в дадена база 
данни и управление на точките за достъп, които им се присвояват(б). Формата на 
представяне па основната точка за достъп е определена от националните правила за 
библиографски описание. У нас това са националните стандарти за библиографеко 
описание по видове документи, „Ръководството за азбучни каталози на книги"(4) 
и международните препоръки и стандарти, които вече се прилагат на национално 
ниво.

Нормативен контрол може да се извършва в рамките на библиографската база 
данни. По този начин се контролират наименованията на издателствата в „Българ
ски книгогшс”. От 1999 г. се определя стандартизирана форма за представяне на 
конкретно издателство, която се въвежда във всеки запис, където то е отбелязано. 
Това е основната точка за достъп на наименованието му, чрез която може да се 
съберат всички библиографски записи на документи, издадени от съответното 
издателство. Отбелязани са и всички варианти на представяне, които го характе
ризират в различни времеви периоди. Формата на основната точка за достъп се 
определя според съответните правила от „Ръководството за азбучни каталози“(4). 
Когато имаме едно и също наименование за повече от едно издателство, добавяме 
и мястото, където се намира. Като пример ще посоча издателствата на Техниче
ските университети в София, Варна и Габрово. Те се означават по следния начин: 
Технически университет-София ; Технически университет -  Варна ; Технически 

университет -  Габрово. Оформя се и една група от лица, които сами издават кни
гите си. Те са обединени от основна точка на достъп с наименование „Самиздат". 
След нея се добавя мястото, където е издаден описваният документ. Имената на 
отделните лица-издатели се представят като вариантни точки за достъп. Норма
тивният контрол се извършва ръчно от библиографа, който създава съответния 
библиографски запис. Българската национална библиография отразява книгоиз
даването на територията на нашата страна. Издателст вата са част от тази картина. 
За нуждите на статистиката, книгоиздателската общност и всички крайни потреби
тели със сходни интереси се създава възможността пълнота на информационното 
търсене по този белег. Това е най-бързият начин на контролиране на установените 
точки за достъп. Той е удобен за поддържане в национални бази данни, тъй като 
е икономичен. Не е предпочитан за международен обмен на информация, защото 
не се стига до създаване на контролни записи. Унификацията на точките за достъп 
в голяма степен зависи от професионализма и личните качества на съставителя 
на библиографския запис. Субективният фактор затруднява последователността и 
точността на нормативния контрол.
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Стремежът за усъвършенстване на контрола върху установените точки за 
достъп води до създаване на контролни записи, събирани и поддържани в контрол
ни файлове, т.нар. ..нормативни бази данни". Във „Функционалните изисквания 
към контролните данни"(6) контролният запис е определен като съвкупност от 
информация за илюстрация на един обект (същност), чието име е използвано като 
контролирана точка за достъп при библиографски цитирания, записи в библиотеч
ния каталог или библиографския файл. Обикновено библиотеките структурира! 
контролните данни в съответствие с ръководства и спецификации като изложените 
в Ръководството за авторитетни записи и препратки (ОАКК)(8) на ИФЛА и/или 
национални правила за библиографско описание. Контролираните точки за дос
тъп на заглавията на сериите, имената на индивидуалните автори и предметните 
рубрики в българската национална библиография са организирани в нормативни 
бази данни. Те се различават помежду си по своята същност. Общото между тях 
е. че нормативният контрол се прилага от библиографа, който създава и поддържа 
библиографските и нормативните бази данни. Не е изградена автоматична връзка 
между контролните и съответните библиографски записи, която значително би 
повишила качеството на тази дейност.

Монографичните серии са определени като продължаващи ресурси според 
последния стандарт 18ВО (СК). който се използва в нашата национална библио
графия от 2007 г. Но ге не могат да се съберат и опишат самостоятелно, както се 
постъпва с периодичните издания. Информация за тях има само в отделни книги, 
която понякога е много оскъдна. За да могат да бъдат обособени и изследвани като 
самостоятелен вид издания, е необходимо да бъдат отбелязани като библиографски 
факт. Регистрирането на новите серии в текущите броеве на „Български книгопис” 
е уникална информация, която не може да бъде открил а в други източници, още по
вече събрана и обобщена за цялата издателска продукция на територията на пашата 
страна. Допълни телни сведения за тяхното по-нататъшно развитие, прекратяване 
или преобразуване в нови серии може да се получи само от годишните кумулативни 
указатели „Български книгопис". където се поддържа показалец на сериите. Ако 
някоя институция или конкретен потребител се заинтересува от появата, развитието 
и края на определена серия, той би трябвало да преглежда годишните показалци 
на сериите за един немалък период от време, за да получи пълна информация за 
дадената поредица. Сведенията, които се поддържат в националната библиография, 
са уникални и много полезни за дейността и политиката на издателства и печатни
ци. като статистическа информация и за различни специфични нужди на крайните 
потребители. Затова стремежът да се контролират наименованията на сериите като 
точки за достъп в електронна среда е напълно обясним, въпреки че не е част от 
международиите препоръки.

Нормативната база данни на монографичните поредици започва да се поддър
жа от 1994 г. Направено е предварително издирване на всички серии, включени в 
„Български книгопис" след 1944 г. По този начин съществуването, промените, краят 
или преобразуването им за един голям период от време (1944-1994) се отразяват в 
новосъздадената картотека на наименованията на сериите. Тя става основа за кон
тролните записи на монографичните поредици в електронна среда. Целта е. от една 
страна, да се контролират имената им в библиографските бази данни на книгите, 
а от друга -  да се използват техните записи в текущите броеве на „Български кни
гопис" и показалците на сериите в годишните кумулативни указатели на книгите, 
които по това време все още се подготвят за издаване. Международните изисквания
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за наименованията на стандартизираните заглавия все още не са издадени. Българ
ската национална библиография тръгва по свой път, като обединява описанието на 
монографичните серии като продължаващи ресурси с дейността по нормативния 
контрол. Техните записи са съобразени с представянето им в отделните броеве на 
„Български книгопис" като библиографски записи на продължаващи издания. Те 
притежават всички задължителни елементи и разделителни знаци според съответ
ния международен стандарт 1БЕШ (Б). Използват се българските стандарти БДС 
15687-83 Библиографско описание на периодичните издания(2, с. 65) за описанието 
на серията в нормативната база данни и БДС 15419-82 Библиографско описание 
на книгите( 1, с. 40-43) за отбелязването й в библиографския запис на съответната 
книга и залагането й като точка за достъп в електронна среда.

Всяка нова серия получава серийно описание в нормативната база данни. 
Нови са не само сериите, които започват да излизат, но и тези. които претърпяват 
съществени промени. Правилата за променените продължаващи издания са валид
ни и при сериите. Те се приемат за нови при промяна на заглавието или издателя. 
Много издателства не се съобразяват сточните наименования на сериите. Думи като 
поредица, библиотека, серия, колекция се използват от едно и също издателство 
за едно и също заглавие, без да се смята, че с нещо се променя самата поредица. 
Но при библиографиранего тези думи в началото на заглавието определят мястото 
на серийното описание в азбучния ред. По този начин може една серия да бъде 
въведена няколко пъти. което налага задължително прецизиране на наименовани
ята им чрез нормативния контрол. За основна стандартизирана рубрика се приема 
името на поредицата, използвано в съответното серийно описание, изпълняващо и 
ролята на контролен запис в нормативната база данни. Когато се появи съществена 
разлика в заглавието на дадена поредица, тя се приема за нова и се създава нов 
контролен запис за нея. в който промененото заглавие се превръща в нова основ
на стандартизирана рубрика. Тя определя наименованието на съответната серия 
като точка за достъп в електронна среда. Несъществените промени в заглавията 
не се въвеждат като вариантни точки на достъп. Те се отразяват в забележките 
към библиографските записи на книгите и контролните записи на съответните 
монографични поредици.

Нов контролен запис на монографична поредица може да бъде направен при 
промяна на издателството. Това не води задължително и до промяна на наименова
нието. Две и повече поредици с едно и също заглавие се разграничават като точки 
за достъп в електронна среда, като се добавят имената на издателствата, които 
ги поддържат. Не всички реално съществуващи серии са издателски. Поредици 
се поддържат и от организации, асоциации, фондации и др., които прибягват до 
услугите на различни издателства. Например Поредица „Минало несвършено" 
се издава от Института за изследване на близкото минало и Фондация „Институт 
Отворено общество“ от 2007 г. Почти всички книги от тази серия са издадени от 
двете институции. Но една от тях е издадена през 2008 г. от издателство „Сиела", 
въпреки че е отбелязана като издание на гореспоменатите организации. Според 
действащото правило при смяна на издателството поредицата се приема за нова. 
По този начин тя се въвежда два пъти, въпреки заявената обща концепция от 
двете институтции. Като резултат се получава разпокъсване на сведенията за 
серията като цяло. Това правило не отразява и особеностите на авторските серии, 
които много често са избрани или събрани съчинения на даден автор, например 
серията „Избрани произведения“, поддържана от Йордан Янков Урумов. При
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тях издателството играе второстепенна роля за целостта на серията. Но всяка 
промяна в издателството води до нов контролен запис. Тези разминавания между 
формалния белег за нова поредица и реалната концепция и номерация на серията 
като цяло все още не са намерили своето решение и създават информационен шум 
и дублиране на стандартизирани серийни записи. Появиха се и авторски серии, 
издадени лично от автора, т.е. „самиздат“, например поредица „Мил роден край“, 
издавана от автора на отделните книги от нея Васил Марков. Монографичните 
поредици като вид продължаващи издания имат свои особености, които не са 
отчетени напълно и очакват своето прецизиране. В нормативната база данни е 
предвидена връзка между старите и нови серии, която дава възможност да се 
проследи тяхното развитие.

Вазата данни на монографичните поредици успешно осъществява норма
тивния контрол върху техните наименования като точки за достъп в националната 
библиография. Тя обаче не отговаря напълно на международните препоръки за 
структу рата на контролния запис. Не отчита тези разлики в наименованията на 
сериите, които не са достатъчно съществени, за да ги представят като нови, но все 
пак съществуват и могат да създават проблеми при търсенето им. Като пример мога 
да посоча поредица „Монетосечене и монетна циркулация на Балканите“, която 
понякога се среща като поредица „Монетосечения и монетна циркулация на Бал
каните“ и има обща номерация. Не трябва да се подценява фактът, че в електронна 
среда резултат от търсенето се получава само при точно формулиран въпрос. Не се 
поддържат вариантни гочки за достъп, които препращат от неприета към приета 
форма на наименованието, което създава възможност за безрезултатно търсене.

Текущата практика на националните библиографии в повечето страни показ
ва, че контролният запис обикновено съдържа основна стандартизирана форма за 
име на даден обект, която е посочена като предпочитана за представяне в нейните 
бюлетини и библиографски бази данни, както и вариантни форми на даденото 
име или сродни имена, също използвани като контролирани точки за достъп. Като 
допълнение контролният запис може да съдържа информация, присъща за обек
та (лице, колектив, произведение, предмет и др.), както и за връзките му с други 
обекти, представени от сродни точки за достъп. Контролният запис също включва 
информация, идентифицираща правилата, по които е създадена точката за достъп, 
използваните източници, агенцията, отговорна за създаване на контролираната 
точка за достъп. Международните препоръки се покриват с посочените изисквания 
за съдържанието на контролния запис.

В българската национална библиография контролен файл със записи, струк
турирани според международните тенденции и изисквания, е нормативната база 
данни на индивидуалните автори с първична и вторична авторска отговорност. Тя 
започва своето изграждане през 1992 г. Националната библиотека ,.Св. св. Кирил 
и Методий” поддържа контролни записи на имената на всички автори, редактори, 
преводачи, илюстратори, съставители, автори на предговори, послеслови, критични 
статии и др.. отразени в библиографските записи на националната библиография. 
Основната стандартизирана форма на имената, наречена контролна рубрика, пре
търпява разви тие в процеса на изграждане и поддържане на нормативната база. 
Първоначално за контролна рубрика се приема само името на български език. т.е. 
оригиналното име. Впоследствие се въвежда още една основна форма за записите 
на латиница -транслитерираната форма на оригиналното име от български език на 
латиница. Тя е необходима не само за целите на нашата национална библиография,
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но и за азбучните каталози на латиница, поддържани от библиотеката, както и при 
едно международно или между национално сътрудничество, където водеща азбука 
е латиницата. Направлението „Национална библиография“ носи отговорност за 
представянето на националните творци пред международната общност. То опреде
ля формата на оригиналното име на българските автори. Според международните 
изисквания тя е водеща на междунационално ниво. Чрез нея даден автор може да 
бъде издирен в различни библиографски бази данни по целия свят. Тя е опреде
лена от ИФЛА като международната основна точка за достъп до творчеството на 
дадено лице в международни бази данни. В нормативната база данни се включват 
и преводни автори с цел да се въведат контролни рубрики за формите на имената 
им на български език. Те се използват в рамките на нашата страна, т.е. имат наци
онално значение. Преводните автори, използващи латинска азбука, също имат две 
основни контролни рубрики -  оригиналното име и преводната форма на български 
език. По-сложно е представянето на тези автори, които имат оригинално име на 
чужда кирилица. Българската форма се запазва като основна в рамките на нашата 
национална библиография, но освен нея се издирва и въвежда оригиналното име 
на кирилица, след което се предлага и транслитерирана форма от оригиналното 
име на латиница. Таблицата за транслитерация, която се използва в електронните 
бази на националната библиография, е публикувана в „Ръководството за азбучни 
каталози"(4).

Нормативната база данни на българските автори представлява интерес не само 
за националната ни библиография, но и за междунационалното сътрудничество. То 
обаче може да се осъществява само при наличие на съвместимост между нашите и 
чуждите кон тролни записи. Затова е важно нашите контролни записи да бъдат съо
бразени с международните изисквания и стандарти. Те най-точно са формулирани в 
документа на ИФЛА „Функционални изисквания към контролните данни"(6). който 
е окончателно приет през 2009 г. Там са определени 11 „същности" или „обекта", 
които могат да се използват като контролирани точки за достъп в електронна среда-  
лице. фамилия, колектив, произведение, форма на проявление, форма на физическо 
представяне, физическа единица, понятие, предмет, събитие и място. На всеки един 
от гези обекти се присвоява име и идентификатор, както и пояснителни характерис
тики, т.нар. „атрибути", които го идентифицират. За да се установят критериите за 
контролен запис на индивидуален автор, отговарящ на международните препоръки, 
е необходимо да се проучат изискванията за обекта „лице" в комбинация с обекта 
„име", както и определените за тях атрибути.

Имело представлява група от букви и думи, чрез които даден обект е извес
тен. В изследването на ИФЛА се определят насоките и тенденциите за формата 
на името като контролирана точка за достъп. Лицата могат да бъдат представени 
с реални имена, псевдоними, религиозни имена, инициали или отделни букви и 
цифри. Могат да имат собствени, майчини, бащини или фамилни имена, динас- 
тични. благороднически имена и др. Като атрибути на името са посочени: лично 
име; презиме; цифра; титла/обръщение; други части на индивидуалното име. 
Личното име може да се използва самостоялелно или в комбинация с презиме или 
фамилно име. Презимето може да бъде бащино, фамилно, име на клан или динас
тия, благородническа фамилия, прякор, прозвище, сложна или съставна фамилия. 
Комбинацията от име и презиме за представяне на индивидуалните автори, която 
се посочва във „Функционалните изисквания към контролните данни"(6), не е 
достатъчна за разграничаването на популярни български имена като Иван Ива
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нов. Стоян Стоянов. Димитър Димитров и др. За идентификация на дадено лице 
обикновено се използва пълна форма на името, която включва лично, бащино и 
фамилно име. Може да се каже. че ние сме надскочили международните изисквания 
по този въпрос. Цифрите като характеристика на името обикновено са римски и 
са свързани е малкото име на владетел, духовен водач и др. В българската библи- 
ографска практика се срещат имена като „Борис I, цар", които се формират според 
международните изисквания. Допуска се добавянето на думи за обръщение към 
благородни, титуловани или почетни особи, благороднически, църковни и почетни 
титли, например „Симеон, епископ". Други части на индивидуалното име могат да 
бъдат думи. обозначаващи произход, местожителство, временно обитаване и др. 
като Леонардо да Винчи. Паисий Хилендарски и др. Международните тенденции 
отдавна са приети като неразделна част от българската практика за формата на 
имената на индивидуалните автори.

С терминът „лице” се обозначава реален субект или библиографска идентич
ност, създадена или приета от индивид или група. Повечето ог авторите, включени 
в нормативната база на българската национална библиография, са реално същест
вуващи индивиди. Но се срещат и лица. които са известни като творци под друга 
самоличност. Има прочути български писатели, които всъщност са известни само 
под псевдоним, г.е. друга библиографска идентичност- например Елин Пелин, Ран 
Босилек, Радой Ралин и др. Тук могат да се включат и колективните псевдоними 
като библиографска идентичност на група хора -  например Трендафил Акациев. 
Характеристики на лицето могат да бъдат датите на раждане, смърт и др.; титли; 
други обозначения, свързани е даденото лице (напр. свети, младши и др.); пол; 
място на раждане; място на смърт; страна, с която лицето се идентифицира (т.е. 
националност); място на пребиваване; група, към която лицето се числи като ра
бота, членство и др.; адрес; език на лицето; поле на активност; професия/работа; 
биография. Това са характеристиките, които ИФЛА приема като необходими за 
идентификацията на едно лице в съответния контролен запис. Кратките записи 
не се ползват с уважение и авторитет на международно ниво. Стремежът е да се 
представи пълно дадено лице, така че да не остане възможност за объркване с друга 
личност с подобни характеристики.

Контролният запис на българските автори постепенно се усъвършенства и 
приближава до международните тенденции. Непрекъснато се въвеждат нови ме
тодически указания за формата и съдържанието на записите в стремежа си да го 
подобрят. В различини периоди са прилагани текущи инструкции от 1992, 1994. 
1999. 2003, 2005 и 2008 г. В действащата от 2009 г. в българската национална 
библиография „Методика за създаване на контролни записи за имена на лица с 
интелектуална отговорност" са определени следните характеристики за лицата, 
за които има създадени контролните записи: години, където се попълват годините 
на раждане и смърт; страна, където се въвежда страната, към която авторът се 
причислява по националност; език или езици, на които авторът има публикувани 
произведения; други сведения. В последното поле се въвеждат биографични данни 
за професия и област на знанието; образование; титли, научни, военни или духовни 
степени и звания; месторабота и членство в съюзи и организации; награди, отличия, 
почетни звания.

Вижда се. че позициите на нашата библиографска общност по отношение 
на пълнотата на конролния запис срещат международна подкрепа. Българските 
контролни записи на имената са доста пълни. Притежават почти всички упомена
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ти по-горе атрибути. Но международните изисквания стигат по-далеч. В нашите 
контролни записи се отбелязват само годините на раждане и смърт, докато в пре
поръките се посочват дати. Освен това са включени данни за пол и адрес, които 
ние не попълваме. Като отделен атрибут е определено поле на активност, различно 
от професия/работа. Активността на един творец преди всичко е творчеството му. 
Неслучайно в националната библиография винаги е застъпвано мнението, че трябва 
да се отбелязва областта, в която авторът има произведения. Това е неговото поле на 
активност. В международните препоръки то е отделено като отделна характеристи
ка. независима от сведенията за професия и работа. Единствените незадължителни 
сведения в нашите записи са за образованието на дадено лице. Но те биха могли 
да се включат към атрибут „биография/история".

Наред с точки за достъп, взети от елементите на библиографското описание, 
т.е. от описателната каталогизация, в националната библиография се контролират 
и предметните рубрики, които разкриват съдържанието на регистрираните про
изведения. Търсенето по съдържание е едно от основните начини за намиране 
на информация. То може да се нареди сред най-използваните информационни 
запитвания на потребителите. Неслучайно ИФЛА създава международни пре
поръки за нормативен контрол върху предметните рубрики, публикувани през 
1993 г.(9). В момента се предлага за междунационално обсъждане проект за 
„Функционални изисквания към предметните контролни данни“, който ще оп
редели международните изисквания и перспективи в тази област. Нормативна 
база данни на предметните рубрики у нас започва да се поддържа от 1993 г. Като 
основа се използва картотеката от предметни рубрики за предметния каталог на 
Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий". Тя успява да обедини пред- 
мегизацията за нуждите на националната библиография и за предметния каталог, 
която от 1969 г. до този момент се е развивала в различни посоки. Всъщност се 
постига гака препоръчваната на международно ниво стандартизация на инфор
мационното търсене Нормативната база представлява рубрикатор, в който са 
определени контролните рубрики, подрубрики и типовите рубрики. Стремежът 
е да се контролира търсенето, като се изчистят възможностите за използване на 
синоними или сродни предметни термини, които биха намалили възможността 
за достигане до търсената информация. Предметният рубрикатор покрива рубри
ките на предметния каталог, които на практика са доказали своята ефективност 
при търсене по конкретен проблем или тема. Като част от неговото поддържане 
се приема и постоянното му обогатяване с нови предметни рубрики. Текущата 
редакция спомага за усъвършенстването му. Нарастването на рубрикатора би 
могло да става и с по-голяма бързина, ако попълването му не се съобразяваше с 
възможностите на фишовия предметен каталог, които са по-ограничени в срав
нение с машинния каталог и библиографските бази данни.

Крайната цел на ИФЛА е насочена към осъществяване на нормативен контрол 
на междунационално ниво и обмен на контролни записи между националните 
библиографии на отделните страни. Но тя не може да се осъществи на практика 
без съвместимост в електронна среда. През 1991 г. е създаден и препоръчан от 
ИФЛА за международно ползване форматът за контролни данни ЕПЩМАЯС/ 
Аш1юп'цек( 11). Преработен и преиздаден през 2001 г„ той се използва от страни
те с развити национални библиографии като САЩ. Великобритания, Франция и 
др. В българската национална библиография се прилага софтуерният пакет С'0$/
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1818 и се създава собствен формат за машинночетими данни за контролни записи 
на имена, който е съобразен с международния формат 11811МАКС/Аи11к>п11е5. Но 
с предстоящото включване в системата за споделена каталогизация СОВ188. ще 
започне да се използва и международният формат СОМАКС/АиЙюпбез. който 
всъщност е версия на международния формат ИБНМАКС/АиФопйеа. След като 
българската национална библиография стане част от международната система 
СОВ188. нейните контролни записи ще могат да се обменят във формат СП81МАКС/ 
Апйтопйез. Този преход може да доведе до качествен скок в развитието на норматив
ния контрол в националната библиография. Имената на индивидуалните автори в 
СОВ188 системата се въвеждат като точки за достъп заедно с годините на раждане 
и смърт. Ставайки част от тази система и съобразявайки се с нейните изисква
ния. ще се подобрят контролираните точки за достъп на имената в националната 
библиография. Ще се добавят годините на раждане и смърт като част от формите 
на имената на българските творци с първична и вторична авторска отговорност, 
с което ще достигнем международните предпочитания. В именните контролни 
записи се включват елементи като дата на раждане и смърт на съответните лица, 
пол и адрес. Разработена е система за контролиране на колективните автори и 
създаване на контролни записи за тях. която ние бихме могли да използваме за 
разширяване на нормативния контрол в националната библиография. Предвидени 
са контролирани точки за достъп за унифицирани заглавия, които също могат да 
се използват за усъвършенстване на търсенето в националната ни библиография. 
Моног рафичните серии и издателст вата ще продължат да се контролират като точки 
на достъп на национално ниво. Но едно много важно предимство на СОМАКС/ 
АиИтопйез е автоматичният нормативен контрол. Той се осъществява от норматив
ната база и всяка промяна на контролните рубрики автоматично води до промяна 
в съответните библиографски записи.

Нормативният контрол в българската национална библиография започва своето 
развитие с навлизането на автоматизацията през 1992 г. Той се прилага по различен 
начин в зависимост от националното или международното предназначение на тър
сенето. Поддържа се контролирано гьрсене на наименованията на издателствата в 
библиографските бази данни на книгите. Изгражда се нормативна база данни на 
сериите, чиито описания същевременно се използват в текущите книжки на „Бъл
гарски книгопис“. Поддържат се и нормативни бази данни с международно значе
ние. съобразени с изискванията и препоръките на ИФЛА, като контролния файл на 
имената па лицата с първична и вторична авторска отговорност и контролния файл 
на предметните рубрики. Постиженията на нормативния контрол в националната 
библиография са свързани с далновидните библиографски решения и упорития труд 
на настоящия екип от библиографи под ръководството на ст.н.с. д-р Антоанета Тото- 
манова. Поставя се правилна основа за неговото развитие, залагат се международните 
тенденции като национални насоки, утвърждава се контролирането на най-важните 
точки за достъп. С приобщаването на българската национална библиография към 
международната система за споделена каталогизация СОВ188 възможностите за 
развитие на нормативния контрол значително нарастват.

11адяваме се, че пътят, по който вървим, ще ни направи активна част от меж
дународното сътрудничество и от междунационалния обмен на библиографска 
информация.
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СПРАВКИТЕ ЗА НАУЧНО ЦИТИРАНЕ
ВЪЗМОЖНИ ЛИ СА В БЪЛГАРСКИ УСЛОВИЯ?

ЕЛЕНА ЯНАКИЕВА

Настоящето изследване е провокирано от рязко увеличения брой на запитва
нията за цигатни справки, постъпили в Националната библиотека през последните 
години. Причината се крие не само в задължителното изискване за представяне на 
такава справка, свързано с научното развитие на българските учени, но и с оценката 
на отделните учени или институти. Благодарение на осигурения достъп до двете 
международни бази данни \\'сЬ оБ 8аепсе и 8сори8, стана възможно изготвяне на 
справки за цитирания на български учени в чужди списания. Откриването на цити
рания в бълг арски списания обаче е изключително трудно -  единственият възможен 
начин е чрез установяване на масив от периодични издания, тематично свързани с 
изследователските интереси на заявителя на справката, последвано от преглеждане на 
библиографията след или вътре в статиите на избраните списания. Това отнема много 
време и труд, а рискът да се пропуснат цели заглавия на списания или на отделни 
цитирания е голям. Проблемът стана особено актуален днес. когато се преосмисля ин
ституционалното развитие на науката у нас и се осъществяват законодателни промени.

Значението на научните изследвания в съвременното общество на знанието е 
безспорно, а библиометричните и наукометричните изследвания -  позната практика 
в редица страни, /{вата основни начина са: анализ на цитиранията и определяне ка
чеството на списанията, в които се публикуват научните изследвания, като за целта 
се използват специализирани бази данни, наречени цитатии указатели, или индекси 
на научното цитиране. Те съдържат сведения за всяка стагия от разработваните от тях 
списания: библиографско описание, анотация (незадължителна) и списък на цитира
ната в статията литература. Основните функции са информационна, т.е провеждане 
на информационно търсене по различни критерии, включително и в списъците на 
цитираната литература, и аналитична- създаване на индекс и графики на цитиранията, 
както и цитати и връзки между дисциплините. Индексътза цитиране е общоприетата 
мярка за значимост на научната работа на даден учен или колектив и се определя 
от количеството препратки към публикация или автор в други източници, като се 
отчита не само тяхното количество, но и качеството, т.е. кой цитира дадената статия.

За цигатни справки и определяне качеството на научните списания се из
ползват данните ог 8 с1епсе СкаНоп 1пс1ех (8С1) и .!оигпа1 Скакоп КероНя (.)СК), 
продукти на Института за научна информация (181) във Филаделфия, САЩ. Ин
дексът за цитиране 8аепсе Скакоп 1п(1ех (8С1) или неговата уеб версия ХУеЬ оГ 
8 аепсе (\Уо8 ) съдържа библиографските описания на всички статии във водещите 
американски и други списания по основните научни области -  над 10 000. както и 
доклади от конференции. Разработеният уникален метод за търсене -  сИес/пфгепсе 
\еагсИпщ, позволява навигиране в документите. Проследяването на публикации 
преди и след появата на основната статия се осъществява чрез две основни функ
ции : ( 'Пес!ге/егепсех (библиографията към основната статия) и Ттех сИе(1 (брой 
цитиранания на основната статия от други автори след нейното написване). Така 
може да се открие влиянието на определен автор или документ върху други изслед-
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ваиия. Разработени са и различни аналитични средства, най-важните от които са 
Сйабоп Мар$ и Апа1у/е Тоо1.

.1оигпа1 СлШ шп Керог($ (ЛСК) е указател, в който чрез степента на цитира
не на списанията се определя тяхната научна стойност, а формалният измерител 
е импакг факторът -  ИФ (1трас1 РасТог- 1Р) на всяко списание. Той се пресмята, 
като броят на цитиранията на публикуваните статии за предходните две години 
се раздели на общия брой статии. Общоприето е мнението, че това е най-важният 
критерий за съпоставка на нивото на научните изследвания в близки научни обла
сти. Използването на ИФ за оценка на качеството нададено списание се основава 
па предположението, че списание, което публикува голям брой статии, които се 
цитират активно от други учени, заслужава внимание: колкото по-висок е ИФ, 
толкова научната стойност на списанието е по-голяма.

Преди няколко години \УеЬ оГ 8счепсе обедини цитатното търсене и хипе- 
връзките в уеб, за да създаде нова платформа -  181 \\'еЬ оГ Кпо'л1ес1”с\ Тя стартира 
през 2002 г. и е следващата лог ична стъпка в развитието на продукта -  обединява 
данни от списания, патенти, доклади и уеб ресурси по точни, обществени и хума
нитарни науки, както и различни средства и технологии. Повечето списания са на 
английски език или с версия на английски, а само американските са над 40%. Така 
концепцията за питамю индексиране и търсене, създадена през 1955 г. от Юджин 
Гарфилд, която революционизира научните изследвания, беше продължена и до
развита. Предимствата на системата са безспорни:

• информира за влиянието на даден автор върху останалите изследователи;
• открива творчески теории и концепции;
• измерва влиянието па работата на колеги и конкуренти;
• следва посоките па най-горещите идеи;
• определя дали теорията се потвърждава, променя или внедрява;
• открива как се прилага дадена концепция;
• проверява точността на цитиранията;
• открива релевантни статии, изпуснати при търсене по предмет.
За подбора на научната периодика в 181 е разработена сложна методика, която 

отчита различни количествени и качествени показатели в тяхната взаимна връзка. 
Освен останалите възможности системата от хиперлинкове се използва като из
точник на данни за картографиране на науката, г.е. установяване на структурата на 
отделни дисциплини и връзките между тях.

Другата наложила се подобна база е 8сория на издателство ЕЬеугег. Разработ
ването й започва през 2002 г. с амбицията да конкурира американския продукт; днес 
тя съдържа библиографски данни на статии от над 17 000 списания от различни 
области, цитати от прегледана литература, уеб ресурси, както и инструменти за 
наукомет ричен и библиометричен анализ. Системата разработи идентификатор 
на авторите, които имаг публикувани статии в пея. инструмент за проследяване 
на цитати, чрез който потребителите могат да установят коя статия се цитира, от 
кого и колко пъти. както и тъй наречения Н шбех -  индекс на най-популярните 
цитати. Индексът е създаден от нроф. Дж. Хърш от Калифорнийския университ ет, 
като основната цел е да се оценят въздействието и обемът на научната дейност на 
всеки отделен автор, в зависимост от броя на цитиранията и публикациите. Всеки 
автор се оценява на базата на произведенията му, публикувани след 1996 г. Инде
ксът показва броя на статиите, публикувани във времето, като отчита активното 
и пасивното публикуване, както и броя на цитиранията на даден автор, за да се 
проследи влиянието му върху други автори.
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Двете споменати системи се конкурират, но и допълват, качеството на пред
лаганата информация е високо, а значението им -  огромно.

През последните години обаче в специализираната литература все повече се 
налага мнението, че използването на посочените специализирани бази данни се 
оказва недостатъчно, а основният аргумент е, че в тях се включва главно англо- 
езична периодика. За останалите списания се изисква задължително библиография 
и резюмета на английски език (или транслитериране на цитирани статии от други 
езици). Така например в 181 попада само 1,7% от китайската научна периодиката, 
10% от японската, 5% от руската. Другият аргумент е, че аналитичното представя
не на световната наука се ограничава до 1% от най-цитираните организации, сред 
които не попадат реномирани университети и организации. Именно поради това 
се заговори за необходимост от национални индекси за цитиране, а редица страни 
вече създадоха такива индекси. В Китай бяха създадени следните продукти : СНтезе 
Зсчепсе Сйабоп ОаГаЬазе (С8СО), подготвян от Центъра за документация и инфор
мация при Китайската академия на науките; СЬта Зсчепййс апс! ТесЬтса! Рарегз 
(С8ТРС), подготвян от Института за научна и техническа информация, и СМпезе 
8осча1 8с1епсе СНабол 1лс1ех (С88С1) -  подготвян от Ианкинския унивеситет и 
Хонгконгския научно-технически университет. Първият индекс е за фундаментални 
науки, вторият-за приложни, а третият-за обществени и хуманитарни. Подборът 
на източниците е строг и се основава на издания на водещи световни и национални 
реферативни служби, мнение на експерти, наличие на статут на национално научно 
общество па организацията -  издател, наличие на научно рецензираме при редак
цията, тираж на изданието, способност на редакцията да привлича видни автори, 
наличие на известни автори в редколегията. Създадени са и следните аналитични 
продукти : С8СО (СМпезе 8аеп1оте1пс 1псНса1огз)-за наукометрични индикатори; 
С8ТРС, изготвящ отчета СЬтезе 8&Т ,1оита1 Скабоп героП. С88С1 -  за статисти
чески анализ на състоянието на обществените науки в Китай.

В Япония беше създадена СНабол ГМаЬазе Рог ,1арапеяе Рарегз, в която се 
обработват над 1000 издания. Тайван разработи ТНамап НлталШез Скабоп 1лс1ех, 
в който са включени над 35 000 сгатии и над половин млн. цитирани в тях източ
ници. при гова и цитирания вътре в текста на статията. В Полша беше създаден 
РоПзЬ 8осю1о§у СНабол 1лс1ех с основния аргумент, че изследванията по социални 
и хуманитарни науки имат по-голямо значение за култу рното и научното измерение 
на отделните нации и в много гю-малка степен носят глобален характер.

Амбициозният опит на Испания за създаване на индекс, чрез който да бъдат 
обхванати научните списания във всички испаноезични страни, за съжаление бе 
неуспешен.

Сериозни успехи постигна Русия. Въпреки мненията, че руски индекс за 
цитиране не е нужен, тъй като осъществяването му е трудно и скъпо, а руските 
учени могат да публикуват в реномирани чужди списания, надделява становището 
за ползата от него. Отчита се, че научните списания, базите данни и всички оста
нали информационни ресурси са част от общата информационна инфраструктура 
на науката и образованието във всяка страна. Един национален индекс за цитиране 
отразява научната култура на нацията, нейните информационни и технологични 
възможности и интелектуален потенциал.

През 2005 г. Федералната агенция по наука и иновации (Роснаука) обявява 
конкурс на тема „Разработване на система за статистически анализ на руската 
наука на основата на данни от Руски индекс за цитиране“. Спечели го Научната 
електронна библиотека (НЗБ), която става главен изпълнител в проекта за създаване
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на Руски индекс за научно цитиране (РИНЦ). Така започва нов етап в развитието 
на ПЗБ, свързан с развитието на руските електронни ресурси за наука и образова
ние. публикуване на руски научни списания в интернет, създаване на национална 
библиографска база данни за научна периодика, разработване на инструментариум 
и услуги за аналитични анализи, наукометрични и библиометрични изследвания. 
В проекта е аргументирана необходимостта от създаването на руски индекс за 
цитиране. По-важните аргументи са следните:

• недостатъчно пълно представяне на руската научна периодика в споменатите 
две международни бази данни. От около 3000 руски научни списания в тях са вклю
чени около 150, като повечето от тях са преводни. Причините са различни -  езикова 
бариера, особености на цитирането, качество на списанията, липса на онлайн достъп 
и др. Част от тях лесно могат да се отстранят -  например, превод на списанието или 
поне на библиографското описание на английски език и публикуване онлайн;

• сложно използване на чуждите бази за статистически анализ, а това е ос
новното в проекта;

• трудно идентифициране на организацията и на автора;
• нужда от стимулиране на руските издателства да повишат качеството на 

списанията;
• цените на чуждите бази.
Създадената база данни за цитиране събира и обработва пълно библиографе ка

та информация за статиите в списанията, анотациите и пристатийните списъци на 
цитираната литература. Освен библиографската и цитатната информация в РИНЦ 
се включват и сведения за авторите и организациите, в които те работят. Така се 
решават следните основни задачи:

• създадена е информационна система за публикациите на руските учени с 
широки възможности за търсене;

• ефективна система за навигация в масива от научна информация и осигу
ряване на достъп на руските потребители до пълните текстове на публикациите;

• инструментариум за статистически анализ на руската наука и Единен ре
гистър на публикациите на руските учени.

РИНЦ работи активно от края на 2006 г. Към мартт.г. включва над 2 млн. пуб
ликации на руски автори и цитиране на тези публикации в над 2000 руски списания, 
с което се превръща в мощен ресурс за справочно-библиографска информация, но и 
в незаменим инструмент за оценка на научната работа. Достъпът е безплатен, но е 
нужна персонална регистрация в еЕ1ВКАКУ (също безплатна). Успехът на индекса 
зависи до голяма степен от предоставянето на статиите в електронен формат, но 
това все още невинаги се прави. Проблемът не е маловажен, тъй като проучванията 
показват, че средният брой на цитиранията в печатна статия е 2,74, а в безплатна 
електронна версия -  7,3. като разликата расте. Едно от предимствата от появата 
на РИНЦ е. че принуди издателите да допълват книжния формат е електронен, а 
като следствие от това се промени и скоростга на обмен на научната информация.

В индекса има и модул статистика. Чрез него може да проследи кой. кога и 
защо ползва индекса. Това е важно както за издателите (те виждат кои списания са 
интересни), така и за учените (те разбират кои списания са престижни и е добре 
да публикуват в тях). Може да се види и кога авторите от един колектив се цити
рат взаимно (т.нар. кръгово цитиране), както и кога чужди учени цитират руските. 
Установяването на рейтинга на цитирането на авторите позволява да се установи и 
рейтингът на научните издания. Той може да е за всяко издание поотделно или за оп
ределена област, отнесено към общия брой на получени те от списанието цитирания.
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Поначало РИНЦ е замислен като търсеща машина на платформата на НЗБ 
еИШКАКУ-КИ. Авторите могат да изискат своите публикации ида установят колко 
пъти са цитирани от други автори. Освен това са представени пълни текстове на 
над 300 списания, половината от кои го на открит дос тъп, а това е шанс да се види 
публикацията, в която има препратка към работата на съответния автор.

През последните години Сърбия също създаде национален цитатен указател. 
Системата се поддържа от Центъра за оценка на образованието и науката, съвместно 
със Сръбската национална библиотека, а финансирането е от Министерството на 
науката и технологичното развитие. Включени са около 1 190 000 цитирания от 
около 110 000 статии, публику вани в 357 сръбски списания. Освен библиографекото 
описание на статиите, базата съдържа данните от библиографията и цитиранията 
във всяка статия. Статиите в списанията, които са в режим на открит достъп, са 
достъпни пълнотекстово. За описание се използва форматът ПиЬПп Соге, което 
позволява лесен обмен на данните с международните системи. Продуктът дава 
възможност за вътрешна оценка на списанията, както и за съпоставимостс вклю
чените списания във ЗУоБ. Най-стойностните списания се предлагат за допълнител
но финансиране от сръбското правителство. Възможно е търсене в заглавията на 
статиите, в абстракгите. в пълния текст, в заглавията на цитираните статии, както 
и по имената на авторите -  цитирани и цитиращи. Системата поддържа услугата 
ту$С1пс1ех, но само за регистрирани потребители.

Споменатият превес на англоезични и по-точно на американски списания в \УеЬ 
оГБаепсе стана причина за разработването на друг мащабен проект -  Епго-Рас(ог. 
Целта му е оценката на европейските списания да се осъществява в европейски ус
ловия. като чрез съвременни изчислителни методи се анализира научната стойност 
на над 500 европейски биомедицински списания. Причината е, че импакт факторът 
се прилага за оценката на списанията основно в Европа и Азия, и по-малко в САЩ, 
макар да е формулиран там; чрез ИФ се сравняват европейските с американските спи
сания и съответно учени, които обаче работят в много различни условия (например 
финансирането на научните изследвания в САЩе в пъти повече, отколкото в Европа). 
Това дава нереалистична картина на самите европейски списания и изследвания. 
Затова учени от Германия и Австрия разработиха европейски фактор за оценка на 
научните списания (Еигореап .!оигпа10иа1ку ГасЮг или съкратено: Еигореап Рас(ог). 
Чрез него европейските списания се сравняват помежду си при европейски условия 
и се оценяват от гледна точка на европейския пазар.

Каква е ситуацията в България?
По литературни данни въпросът за създаване на български указател за цити

раната научна литература се поставя за първи път от д-р Д. Томов през 1983, 1984 
и 1987 г. на проведените във Варна национални конференции по наукометрия и 
лингвистика на научния текст. През 1992 г. по инициатива на проф. Хр. Мутафов, 
ръководител на Центъра за информация по медицина, група експерти и представи
тели на ВАК обсъждат проект за изграждане на Български цитатен указател (БЦУ). 
Реализацията започва през 1994 г. с частично финансиране на Фонд научни изслед
вания към Министерството на образованието, младежта и науката. Ог началото на 
1995 г. до края на 2000 г. са обработени 55 периодични издания, 460 книжки с 2545 
публикации и 33 889 цитирани статии. БЦУ е замислен като система от указатели:

• на източниците (статии, монографии и др.):
• предметен указател;
• указател на цитиранията;
• указател на организациите;
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• указател за цитиращи/цитирани списания;
• указател за цитирани/цитиращи списания.
Търсенето е по: заглавие на статия, автор (цитиращ /цтиран), научен 

институт, ключови думи, език и вид на документите и др. За съжаление след 
настъпилите структурни промени натрупаният масив не е предаден на Централ
ната медицинска библиотека (ЦМБ), поради което от 1993 г. в нея се изгражда и 
функционира нова автоматизирана библиографска база данни „Българска меди
цинска литература“. Тя съдържа информация за статиите от всички налични в 
ЦМБ български научни медицински списания и сборници. Включени са над 24 
500 статии от 150 списания и сборници, а броят им се увеличава непрекъснато. 
Всеки запис на статия съдържа сигнатурата на списанието, в което е публикува
на статията, неговия 188М, пълно библиографско описание, предметна рубрика, 
ключови думи. пристатийна библиография. За предметизиране на статиите се 
използва контролиран речник на биомедицинските термини и медицинските 
предметни рубрики (МеЯН), които се прилагат и при търсенето в МЕОШЦЕ. 
Изградената база данни „Българска медицинска литература“ позволява предоста
вяне на публикационнн и цитатни справки за нуждите на авторите.

Преди няколко години възникна идеята за създаване на друг отраслов указа
тел -  „Български цитатен указател -  аграрни науки“, но поради различни причини 
гой не беше реализиран.

Тук трябва да отбележим, че интерес към наукометрията в България същест
вува отдавна, има теоретичните публикации, но почти няма мащабни изследвания. 
Изключение са последователните усилия за наукометрична оценка на български 
списания и учени, които полага Жак Ескенази. Той оценява ефективността на 
славистичния езиковедски печат, свързаните с общото езикознание издания и 
списанията за отделните езици, като проследява публикационната активност на 
българските езиковеди за периода 1970-1998 г. и чуждите цитати за българските 
езиковедски публикации. По-късно разширява обхвата на списанията, като включ
ва исторически, кулзурологични и др., и доказва на българска почва т върдението 
на американския историк на науката Д. де Сол Прайс за различната структура на 
естествените и хуманитарните науки, което обяснява ниската стойност на коцити- 
рането в предложените клъстери по разглежданата тематика.

Усилия за проследяване на българските научни изследвания полага и НА- 
1(ИД. Центъръг създава информационни продукти, свързани с българската наука, 
и поддържа „Списък на българските научни издания, реферирани в бази данни 
на световноизвестни информационни центрове“. Включването на тези издания в 
споменатите системи е косвена оценка за тяхната научна стойност.

Какви възможности има българската национална библиотека, за да отговори 
па нарасналия интерес към разглежданата тематика?

В Европа отдавна действа информационната система СК18 (СштеШ КезеагсЬ 
1н(огтаНоп БуДетз), която препоръчва поддържане на национални бази данни за 
научни организации, учени, изследователски групи, проекти и програми. Събраната 
информация ее използва за различни цели. включително за оценка на научните 
изследвания и прилагане на резултатите от тях. В последно време усилията са 
насочени към унифициране на методологията за събиране на данните и тяхната 
стандартизация, като един от препоръчваните начини е чрез прилаг ане на формата 
СЕК1Е (С оттоп  Енгореап Кехеагсй 1пГогта1юп РогтаЦ.

В съответствие със споменатата система и в рамките на мрежата СОВ18$.!Ме1, 
в която участва и българската национална библиотеката. Институтът по информаци-
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опни науки на Словения предлага на страните участнички безплатно приложение за 
регистриране на изследователите и изследователските организации, както и въвеждане 
и описание на цялата научна продукция на авторите по предварително определена 
номенклатура на публичните научни изяви (Р.-СК18). На тази основа могат да се 
съставят пълни персонални библиографии, които са добър атестат при кандидат
стване в различни научни проекти и програми и начин за оценка на отделни учени и 
колективи. Системата предлага и връзка към библиографски системи в рамките на 
СОВ1$$ЛМе1, както и към \УеЬ оГЗаепсе и .юита! СДабоп КерогРъ Това обаче е само 
един ог инструментите за оценка на научната дейност; за съжаление не се предвиж
да въвеждане на информация, която би могла да се използва за цитатни справки по 
националните публикации, което е другият основен инструмент за тази оценка.

Форматът СОМАКС/В за съжаление също не предлага решение. Известна ин
формация дава поле 321 -„Забележки за рефериране и позовавания на други ресурси” 
и индикаторите ..Информация за рефериране в друг ресурс" и „Цитат в библиограф- 
ския каталог", но това не дава възможност за извършване на справки за цитирания.

Ето защо ми се струва, че е добре професионалната общност да обмисли 
възможността за добавяне на допълнителна информация към съществуващите на
ционални библиографски бази за статии от списания. Обработката може да обхване 
всички списания с изключение на медицинските, или да обхване само научните 
списания по социални и хуманитарни науки поради особености те в тях, споменати 
по-горе. Опитът по съставяне на индекси за цитиране по социални и хуманитарни 
науки показва, че се обработват само научните статии в предварително определен 
кръг от списания, като се изключват уводни статии, кратки съобщения, художестве
ни произведения, интервюта, писма. Библиографски се описват както цитираните, 
така и цитиращите статии.

Въпросът е дискусионен, свързан с много усилия, време и изпълнители, но 
резултатът без съмнение ще подпомогне развитието на науката у нас.
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ст.н.с. I ст. д-р Стоянка Кендерова
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий", 
ръководител на Отдел „Ориенталски сбирки"

Румяна Койчева

ст.н.с. II ст. д-р Радка Колева
Народна библиотека „Иван Вазов" -  Пловдив, директор

гл. ас. д-р Милена Миланова
Софийски университет „Св. Климент Охридски " ,

Катедра „Библиотекознание, научна информация 
и културна политика"

ст.н.с. II ст. д-р Цветанка Панчева
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий", 
ръководител на Направление „Дигитална библиотека"

н.с. д-р Живка Радева
Регионална библиотека „П. Р. Славейков" -  В. Търново, 
ръководител на Отдел „ Справочно-библиографски и краезнаиие  “

н.с. Силвия Филипова
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий",
Отдел „Библиография, статистика на книгите 
и национална 1БВИ агенция"

ст.н.с. II ст. д-р Елена Янакиева
Национална библиотека,, Се. се. Кирил и Методий ", ръководител на 
Направление „ Библиографско и информационно обслужване "

доц. д-р Татяна Янакиева
Софийски университет „Св. Климент Охридски",
Катедра „Библиотекознание, научна информация 
и културна политика "
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Важно! Важно! Важно!

Изисквания на Редакционно-издателския отдел 
на НБКМ към предаваните за публикация текстове:

(§) Бележките се отбелязват с индекси, а не с номера в скоби на същия 
ред преди точката -  Правилно1. Неправилно(1).

(®) Текстовете да се предават изписани с шрифт Тппея Уе\\' Котап. 
Ако са написани с друг шрифт, авторът сам трябва да прехвърли текста на 
Тппея № \\ Котап, за да може да възстанови изгубени данни и т.н.

(1) Транскрипциите (от старотурски. арабски, гръцки и т.н.) да се 
изписват също с Т1те5 № \у Котап, защото пакетът съдържа всички нужни 
букви. Ако са написани с друг шрифт, авторът сам трябва да прехвърли 
текста на Тппез Ке\с Котап, за да може да възстанови изгубени данни и т.н.

(§) Текстовете да не се форматират, т.е. да се предават равнени вляво 
и без отстъпи.

(§) Илюстративните материали да се сканират най-малко на 300 
пиксела.

©  Илюстративните материали задължително да се предават едно
временно с основния текст и с текстовете под тях. Формат .1РЕС или Т1Р.

(§) Текстовете в графиките, диаграмите, таблиците задължително да 
са изписани с Ттзе.я №\с Котап.

Уважаеми колеги,

Абонаментът за 2011 г. на сн. „Библиотека“ започна! 
Цената остава непроменена -  24 лв. за шест книжки.

Приведете сумата до 10.12.2010 г. на сметка:
1ЕШч1 сметка: ВС201ЖСК76303100112993, В1С код: 

ЕПМСКВ08Р. УниКредит Булбанк.
Бизнес център София Батенберг, 1000 София.
За контакти и информация: Юлияна Павлова-  

Административно-стопански отдел, тел. 988 28 11 (вътр. 292), 
е-таН: уи.рахкпч^атшитаШЪгагу.Ь^
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