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БИБЛИОТЕКА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА
или НОВА БИБЛИОТЕКА В ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Когато наскоро БиТиВи обяви в една от новинарските си
емисии, че в Плевен е открита библиотека, говорителката
добави, че от много години в България това не е ставало, в
смисъл не е откривана библиотека. Да, ама не ! Бих казала аз.
Защото точно на 8 септември 2009г. в едно малко градче на
Великотърновска област, на 35 км от Велико Търново, едно
градче, известно с личности като Христо Бойчев и Веселин
Маринов, беше открита нова библиотека. Вярно, че тя не е от
ранга на Плевенската, няма много техника и разни екстри. Но за
малкия град е една необходима културна институция.

Преди 5 години Читалище «Отец Паисий» в Полски
Тръмбеш отбеляза своята 100-годишнина. Заедно с него и
библиотеката към него си спомни началото, първите книги,
първата библиотекарка...Началото – един шкаф с книги, една
млада жена с много желание за работа, най-вече да бъде
полезна – и ето, толкова години вече в тая библиотека влизат
стари и млади с конкретни желания. А ние сме щастливи, когато
можем да ги удовлетворим.

Читалището, библиотеката също, са помещавали различни
сгради. Аз помня последната от тях, една постройка тип
павилион, с под от бетон и покрив от ламарина, защото в нея
през 1989г. започнах работа.Когато е била нова постройката е
била добра за целта си. През годините на социализма се правят
ремонти без проблеми, прави се и отопление, като котелът за
водното е в намиращия се наблизо общински народен съвет.
Но по-късно амортизираната сграда стана студена и
неприветлива, покривът протече и голяма част от книгите
подгизнаха и впоследствие бяха бракувани. Помня студените
зими, когато трите библиотекарки, облекли палтата си,
мръзнехме до включения в една малка стаичка смядовски
радиатор, а набързо отбилите се читатели ни окайваха. И
въпреки това трябваше да посрещаме читатели, да правим
мероприятия, да идват деца и т.н. По това време през 2004г.
получихме и нов компютър, а после дори принтер с ксерокс и
скенер. В един хубав момент от читалищната история ни
закупиха софтуер – Електронен каталог на книгите от Фирма
СофтЛиб. За неговото изграждане, за проблемите и хубавите
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мигове, които изживях, докато го правих, разказах в един друг
доклад на един друг семинар преди 3 години във В.Търново.
Сега искам да ви разкажа за нашата нова библиотека.

Тя се намира в една стара наистина, но хубава сграда, която
в Полски Тръмбеш всички наричат старото училище. Преди 2-3
години в източното й крило, където е снимана една холандско-
българска филмова продукция «На сляпо», благодарение на
средствата от нея и на проект, беше открит Исторически музей.
Той разполага и с Антропологически отдел, благодарение на
чл.кор.проф.дмн Йордан Йорданов, който е родом от близкото
село Страхилово. Завиждахме им на работещите в музея,
толкова много го харесахме.

И ето, че късметът се усмихна и на нас, библиотекарите.
Защото по инициатива на кмета на общината Георги Чакъров и
след защитен от общината проект за 100 000 лв, започна
изграждането на помещения за нова библиотека. През лятото
на миналата година помещенията бяха готови и започна
пренасянето на мебели и книги. Когато влязох за пръв път в
тях – ахнах. И, къде на шега, къде на истина, си помислих :» Ех,
защо толкова малко ми остава да работя още, наближава
пенсионирането ми, а не искам ! Толкова е хубаво тук !»

Сега библиотеката разполага със светли, просторни и
хигиенични помещения за читалня, зала за възрастни, детски
отдел, две книгохранилища, офис и голям светъл коридор,
обзаведен за експониране на изложби. Има и рампа за хора с
увреждания. Подът е с ламинат в залите, а в коридора с
теракота, прозорците са с алуминиева дограма, в коридора има
щори. Откриването на библиотеката се състоя на 8 септември
2009г. по случай 45-годишнината от провъзгласяването на
Полски Тръмбеш за град.

Посрещаме читателите ние, трите библиотекарки, а те, в
началото особено, идваха преди всичко заради новите
помещения. Оглеждаха всичко със засмени очи и си спомняха
годините, когато тук е било училище, а те – ученици. Въздишаха
по отминалата младост и хвалеха добрата инициатива на
общината и на кмета в частност. После решаваха да прегледат
пресата, да видят книгите и ставаха наши редовни читатели.
Така действителността опроверга думите, че понеже
библиотеката не е вече на центъра броят читатели ще намалее.
В коридора е експонирана изложба на нашия съгражданин
Христо Бойчев на плакати от представените му в чужбина
пиеси – «Бойчев в 40 държави». В залите са подредени фотоси
на известни световни библиотеки, имаме рафт с нови заглавия
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и постоянна витрина за годишнина на поет или писател, наш
или чужд. Имаме витрина и «На вашето внимание» с
предстоящи събития – читалищни или градски.

Цели две години ми струваше изграждането на Електронен
каталог на книгите, но сега той ни улеснява в намирането на
определено заглавие или автор. Имаме желание и намерение
да закупим още поне един софтуер Инвентарна книга или
Читателски картони, но всичко по реда си. Очакваме до края на
годината да получим 13 компютъра и един лаптоп, цветен
принтер и екран по Програма Глобални библиотеки. Те са
разпределени по 3 в Детски отдел и Отдела за възрастни,
останалите 7 ще бъдат в читалнята, където ще бъде и
обучителният център. Необходимото за целта окабеляване
вече е направено. Сега разполагаме с принтер,ксерокс и скенер
в едно и правим писмените справки за читателите бързо и
качествено.

Музеят и библиотеката заемат първия етаж на сградата,
замисъла за втория етаж е да се направи картинна галерия и
сградата да се оформи като културен център.

Тук бих искала да засегна и въпроса за трудното
съществуване на библиотеките днес. Не знам как са т.н.градски
или общински библиотеки, особено в днешното кризисно
време, но читалищните и то в по-малките селища, са направо
зле. Защото една библиотека, която не купува нови книги не е
никаква библиотека. Допреди 2 години имаше проекти към
министерство на културата за закупуване на нова литература,
но казаха,че е криза и – проекти няма ! Пари – също. Това лято
орязаха с още 10 % бюджета на читалищата и ние загиваме,
бавно, но сигурно.




