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    Така казана темата на моето малко изказване звучи някак научно-

съдбовно, особено съпоставена с размерите на нашата малка провинциална 

читалищна библиотека, в която работя от началото на 1989г.(След няколко 

години учителствуване и няколко години работа като журналист). Наскоро 

една секретарка на читалище направи следното изказване “Както няма 

деца май скоро и училища няма да има, но читалища ще има винаги, а и 

библиотеки – кой знае?!” Аз мисля, че тя малко се е объркала – щом няма 

деца и училища как ще ги има читалищата?! И още, всички добре знаем, че 

читалищата са типично български културни средища, макар че тяхното 

съществуване става все по-трудно, поради финансови причини. Заедно с 

тях все по-трудно съществуват и библиотеките – тези малки селски, 

градски и училищни библиотеки в провинцията. Знам, вярвам, че на 

повечето от вас това е до болка познато. Ала аз искам да се върна към 

съдбата на библиотеките в глобалната епоха. В бр. 6  на сп. Библиотека от 

2006г. авторката на статия със същото заглавие Нелифер Ружди разказва 

следното. Във филма “Аз,Роботът!” собственикът на най-големия 

софтуерен и хардуерен гигант в света казва:”Сигурно искате да забраните 

интернет, за да продължи дейността на библиотеките?” И макар че тези 

думи, казани за далечната 2035г., да са изцяло творческа измислица на 

талантливия режисьор, не можем да отречем пророческата дарба на 

киното. Най-малкото, качествените продукции ни дават достатъчно поводи 

за размисъл, а също и хубави идеи. Замисляли ли сте се какво наистина ни 

предстои през тази далечна година, в която може би глобалната епоха ще 

бъде в разцвета си...А и тези думи – не са ли актуални и сега? 

     Но аз отидох много напред във времето. Сега сме 2007 и в българските 

библиотеки започна автоматизация на процесите в тях, за която много от 

нас бяха само чели, мечтали и, скептично настроени, не вярвали, че това 

може да стане и в тяхната библиотека. 

    На 1 ноември 2005г. Народно читалище “Отец Паисий” тържествено 

отбеляза своята 100-годишнина от създаването си. Основите на 

библиотеката в Полски Тръмбеш са поставени по-късно – през 1950г., или  
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поне оттогава е документирана. Първата библиотекарка, Елена 

Караилиева, започва работа като касиер на киното и заедно с това в 

няколко шкафа са и първите 500 книги, които тя раздава. Постепенно 

нещата потръгват, в тогавашното село се прави дарителска акция за книги, 

отделя се помещение за библиотека. По-късно, пак благодарение на 

патриотични българи, дарили пари  и помогнали с доброволен труд, се 

построява читалищна сграда. Но библиотеката години наред е местена в 

различни помещения, които са били пригодени за целта. И въпреки всичко 

в нея кипи богат културен живот. Уреждат се срещи с поети и писатели, 

детски утра, читателски конференции, изложби, витрини...Редовно се 

закупува художествена и отраслова литература, расте броят на читателите. 

През лятото се урежда лятна читалня навън, сред зеленината на парка, а по 

инициатива на библиотекарките книги се носят и по учреждения. През 

1978г. е построена сграда за библиотека, тип павилион, която до 1987г. 

остава без собствено отопление – в трите големи помещения се включват 

мощни калорифери, които обаче се оказват недостатъчни. Едва тогава, в 

1987г., се изгражда инсталация за водно отопление към общинската 

администрация, която е в съседство. В 1979г. библиотеката става 

централна за 15-те села на общината, т.н ЦБС(Централизирана 

библиотечна система), тук се закупува и обработва литературата и за 

селските библиотеки, провеждат се практикуми и семинари, обучават се 

новопостъпилите. В библиотеката са оформени три големи зали – читалня, 

отдел за възрастни, детски отдел , и една по-малка за книгохранилище. 

     Голямата промяна настъпи в 1996г., когато новият закон за читалищата, 

гласуван от 37-то народно събрание предизвика кризата в съществуването, 

както на читалищата, така и на библиотеките към тях. Нова регистрация на 

читалищата, въвеждане на такси, започване на стопанска дейност. 

Постепенно започна отливът на читатели – и възрастни,  и деца.  

      Библиотеката разполага с богат книжовен фонд – 37000 библиотечни 

единици, ежегодно,благодарение на спонсори, се абонират вестници и 

списания. В решаването на своите немалко проблеми и читалището, и 

библиотеката, срещат разбиране и помощ от страна на общинското 

ръководство. Така след преместването на общинската администрация в 

друга сграда в продължение на няколко години библиотеката остана без 

отопление. Благодарение на намесата лично на кмета г-н Георги Чакъров 

преди две години беше направено локално водно отопление. Пак с негово 

пряко участие беше извършен ремонт на течащия метален покрив, който 

пък беше причината за бракуването на голям брой мухлясали полуизгнили 

книги. Сега, когато тези важни проблеми от битуването ни бяха решени, 

ние с голямо желание полагаме всички усилия за снабдяване с нова и 

актуална литература. От читателите събираме такси, с които се закупуват 

нови книги, защитаваме проекти към Министерството на културата и благо 
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дарение на отстъпката от издателствата успяваме да сме в крак, получихме 

и доста дарения – от земляци, от издателства, от Регионалната библиотека 

във В. Търново и т.н. През 2004г. направихме пълна проверка на фонда, 

разчистихме литературата с остаряло съдържание, скъсаните и 

унищожените от дъждовете, многоекземплярните. Стремим се да 

задоволим читателските търсения, а те от година на година стават все по-

конкретни. Много от тях следят излизащите на книжния пазар заглавия и 

идват при нас със списък на търсени книги. Читателите ни са пенсионери, 

ученици, студенти, работещи и неработещи млади и по-стари хора. Търси 

се всичко – от енциклопедия до криминале през политика, психология, 

философия и т.н. Голяма част от търсените заглавия, особено за ученици и 

студенти, успяваме да набавим от Междузаемната служба на Регионалните 

библиотеки във В. Търново и Русе. Тези, а и останалите големи 

библиотеки са облагодетелствувани с получаването на депозитни 

екземпляри от издателствата, за което благородно им завиждаме. 

     Но да оставя историята и да погледна бъдещето, защото сме в 21-ви век 

и защото, за да съществува библиотеката, а и не само тя, трябва да се гледа 

напред, към прогреса, към новите технологии, които навлизат и у нас, и в 

библиотеките. 

     Първият компютър в Читалищна библиотека “Отец Паисий” – град 

Полски Тръмбеш беше закупен и монтиран през есента на 2004г. На 

следващата година ние, трите библиотекарки, заедно с колежките от 

съставните села на общината, завършихме курс по компютърна 

грамотност. Този курс предизвика интереса ми към компютъра, защото оз 

преди това гледах на него, както индианец би гледал ракета например! 

Тогава мислех, че едва ли техниката би могла да замени труда на 

библиотекаря, този труд, който остава скрит от погледа на читателите в 

една библиотека. 

     През месец ноември 2005г. читалището закупи софтуер Електронен 

каталог на книгите от фирма СофтЛиб. И така се случи тогава, че когато 

той беше монтиран от системните администратори на Великотърновската 

библиотека Калоян Здравков и Стефан Стефанов, аз бях на работа сама и 

аз приех първите обяснения за работа с програмата. Отначало всичко ми се 

видя много сложно, дори малко се отчаях. Започнах да чета ръководствата 

за работа с модула, ала всичко ми се стори сложно обяснено. Тук трябва да 

добавя, макар че всеки от вас в началото се е сблъсквал с това,че 

завършването на курс за компютърна грамотност съвсем не дава всички 

необходими знания за работа с компютъра и програмата. Отворих 

програмата и започнах сама да налучквам нещата, четейки и 

ръководството. Направих първите няколко описания, като това толкова ми 

хареса, че примъкнах книги на бюрото и  - започнах. Ден след ден работех 

със страхотно желание, от 8 сутринта до 17,30ч. след обяд, почти не ставах 
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от компютъра. Първите 100-200 описания бяха изпитание, после някак 

потръгна по-леко. На 29 ноември 2005г. изпратих първия си файл до 

Калоян Здравков с първите 381 описания. Тук трябва да добавя, че с 

повечето колеги от Регионалната библиотека във В. Търново имаме 

директна връзка чрез Скайпа. И също тук е мястото да изкажа моите най-

искрени благодарности за търпението и умението да обясняват на Калоян 

Здравков и Стефан Стефанов. Доста често, почти всеки ден, все нещо не 

ми беше ясно, все нещо ставаше – ту на компютъра, ту на програмата, не 

знаех как да изпратя и как да получа файл, програмата се губеше – фонът 

ставаше светлосив или самата програма въобще не искаше “да излезе”, аз 

се притеснявах, но заедно с това притеснявах и Калоян, а при отсъствието 

му на повика ми се отзоваваше Стефан. Но те най-търпеливо ми отделяха 

от собственото си време, за да ми обяснят и двама да направим “ремонта”. 

В един бележник записвах всички обяснения – какво се прави, когато 

фонът на програмата стане светлосив, как се архивира на диск, как се 

компресира запис, как се инсталира наново защитна стена, защото нашият 

интернет доставчик я беше премахнал при един ремонт на компютъра, 

какво се прави когато “изчезне” програмата, как се изтриват таблици, по-

късно как се сканират и намаляват документи, как се отпечатва “легнал” 

файл, как се пише в Word на хоризонтален лист и т.н. Постепенно 

натрупвах и опит за работа с програмата и компютъра, и знания, и 

въвеждането на книги напредваше бързо и по-лесно. Желанието ми за 

работа беше огромно ! Дори аз сама от себе си се изненадах – бях се 

влюбила в компютъра, в техниката и вече не гледах на него като на нещо 

излишно ! Читателите, посещаващи библиотеката, свикнаха да ме виждат 

пред компютъра и се изненадваха,че съм винаги там, пред него и на шега 

дори подмятаха “Ей,ама ти ходиш ли си въобще?!” А колежките ме молеха 

да пием кафе, аз отговарях “Не мога, имам си план!” И така беше – планът 

ми беше 100 книги на ден. Тук трябва да добавя, че въвеждам описанията 

на книгите не от фишите в каталога, а ги смъквам от рафтовете и ги 

пренасям до компютъра. Причината е, че в каталога има пропуски, а и при 

проверката през 2004г. не сме правили отчисленията на бракуваните книги. 

Редовно изпълнявах спуснатия си план, като използвах дори обедната 

почивка, не си ходех вкъщи. Тук трябва да вметна и това, че работех 

непрекъснато и благодарение на това, че в същото време колежките ми 

вършеха другата неотложна работа, а именно посрещането и обслужването 

на читателите. Много бях горда със себе си, когато описанията стигнаха 

1000, макар че до пълното описание на фонда имаше още доста хиляди. 

Шегувах се, че докато се пенсионирам електронния каталог ще бъде готов 

и това ще остане от мен на библиотеката. 

     На 28 септември 2006г. нашата библиотека беше посетена от Венета 

Даскалова от фирма СофтЛиб при редовната й обиколка на библиотеките, 
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закупили от техния софтуерен продукт. Тя остана приятно изненадана от 

факта, че за по-малко от година – за 10 месеца, ако трябва да съм точна, 

описанията в електронния каталог, който правех, са 11500. От този ден с 

нея и с Нинка Малчева имаме директна връзка чрез Скайпа. И тук е 

мястото да изкажа своята благодарност за отзивчивостта и на двете към 

молбите ми за помощ за програмата. От този ден изпращам файловете с 

описанията на Нинка – един чудесен човек ! 

    След това намалих малко темпото на работа по различни причини. Но 

отдавна вече нямам никакви проблеми при работата си с програмата, а и 

предишните ми проблеми са били от липса на опит и знания, а и от това, че 

пред компютъра сядаха понякога и други хора, които къде от незнание, 

къде от невнимание, причиняваха вреда – на компютъра и програмата. 

Затова моето мнение е, че с компютъра трябва да работи един човек. В 

тази връзка ще кажа, че някой ми се изсмя, когато казах, че така свикнах с 

компютъра, че всяко негово отклонение в работата му има специфичен 

шум. Със софтуера се работи леко и приятно, той е разработен така, че да 

не създава проблеми, като с тези си думи съм далеч от желанието да правя 

комплименти на фирмата. Просто такава е истината, до която съм стигнала 

след доста месеци непрекъсната работа. 

    Досега съм описала книгите в трите помещения, започнах тези в детския 

отдел, като всяка сутрин първо проверявам дали са описани върнатите от 

читатели, за да няма пропуснати. Описанията стигнаха 18000 и оставащите 

книги не ме плашат. Но доста книги има взети по-рано от чиатели и са 

записани на картоните им. По финансови причини не пишем писма на 

нередовни читатели – едно писмо, макар и за града, се таксува по 0,55лв ! 

Същото е положението и с телефона, а съобщенията по местния 

радиовъзел не вършат работа. Как ще процедираме с тях още не сме 

решили. 

     През миналата 2006г. за библиотеката беше закупена още една 

компютърна конфигурация, която е предназначена за ползване от читатели 

срещу заплащане, но в интерес на истината се ползва изключително рядко. 

Все повече хора имат компютри въщи и все по-голяма част от нашите 

читатели предпочитат, а и е по-лесно за тях, да свършат работата си 

вкъщи, вместо да идват в библиотеката. От няколко месеца имаме принтер 

със скенер и ксерокс, който е голямо улеснение в работата ни. По 

електронната поща правим заявките си за книги от Русе и В.Търново. 

Ползваме вече и електронния каталог – изградената му част, за проверки 

на налични заглавия. 

    И въпреки всичко далеч сме от автоматизацията, която всяка библиотека 

би желала. Но за мащабите ни и това е нещо. И ако се върна в началото на 

изказването си към филма “Аз,Роботът!” май и ние бихме възкликнали, че 

е по-добре да спрем интернет, за да съществуват библиотеките, защото то- 
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ва е една от причините да губим читатели. Макар че не би трябвало да е 

така – интернет и хубавата, полезна книга, са две различни неща. Но как да 

поддържаме желанието за четене у децата например ? В началното 

училище се създава този навик, който постепенно после угасва и само 

списъците с препоръчителна литература за лятото ги принуждават да идват 

в библиотеката. А, от друга страна, защо да спираме интернет, защото това 

значи да искаме да спрем прогреса на човечеството, което пък е немислимо 

! И на нас, библиотекарите, и на учителите, също и на семейството, се пада 

нелеката задача да не изпускаме подрастващите, да създаваме навици за 

четене на книги. А също библиотеките трябва да могат да купуват нови 

книги, защото без тях какви библиотеки ще сме ?! 

     В заключение искам да изкажа благодарностите си към организаторите 

на тази ползотворна среща – фирма СофтЛиб, и на домакините – 

Великотърновската библиотека, за предоставената ми възможност да 

споделя своя опит и мсили относно автоматизирането на библиотечната 

работа. А на всички присъстващи  да пожелая спорна работа и – до нови 

срещи ! 

 

 

                                                                                  Татяна ПЕТРОВА 


