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КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ
През настоящата 2014 година Пловдивската народна библиотека
„Иван Вазов“ навършва 135 години от своето създаване. Тази годишнина е повод да осмислим, отчетем и анализираме извървения път от библиотеката и извършените дейности за периода от 2005 г. до 2013 г. Фиксираният период е твърде динамичен и свързан с не малко трудности и
опити да се намери верния път в съвременното развитие на библиотеката. Това е време през което не са издавани традиционните годишници,
започнали своето съществуване още от 1905 г.
Настоящото издание, което вече държите в ръцете си, е дело на колектив от библиотекари и специалисти, поставили си за цел да осветлят
един твърде дълъг период от време за библиотеката, трудностите и изпитанията през които тя трябваше да премине, успехите и неуспехите,
съмненията и колебанията за избраната посока на развитие. Годишникът
е опит да се покаже свързването на библиотечните традиции от миналото за една от най-големите библиотеки в България с предизвикателствата на съвременността, с новия свят на информационните технологии и с
въвеждането на принципно нови практики, най-значимата сред които е
дигитализацията на отделни специални библиотечни колекции.
В първата част е проследено развитието на дейността на библиотеката, пречупено през погледа на различните отдели в нея. Споделеното
е опит да се проследи историята на библиотеката за периода 2005 – 2013
г. – ретроспективно и с представяне на новите форми на работа и услуги
в нея.
Втората част предлага научни статии, доклади и съобщения, които
представят възгледи за миналото, настоящето и бъдещето на Пловдивската библиотека.
Следващата част от Годишника е посветена на Вътрешно-нормативните документи, подновени през последните години, включващи
Правилника на библиотеката, Правилата за обслужване и Правилник
за междубиблиотечното и международно междубиблиотечно заемане.
Статистическите данни заемат съществена част от Годишника и
особено голям интерес представлява Летопис на библиотеката за 2005
– 2013 г., данни за процесите на комплектуване, обслужване и финансиране.
9

Завършваме изданието с отдаване на заслужена почит и внимание
към колегите библиотекари и служители в IN MEMORIAM.
Надявам се да сме успели в стремежа си да ви представим интересно и полезно специализирано издание.
Димитър Минев
Директор
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Народна библиотека „Иван Вазов“
в периода 2005 – 2013 г.

Ivan Vazov Public Library in the period
2005 – 2013

Годишник на Народна библиотека „Иван Вазов“
(2005 – 2013)
ОТДЕЛ „ОБСЛУЖВАНЕ.ХРАНЕНИЕ.МЗС И ММЗС“ –
РЕТРОСПЕКЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ В ПЕРИОДА 2005 – 2013 ГОДИНА
ЕКАТЕРИНА ПОЛЯКОВА
„Библиотеките ще ни помогнат по-добре
в безпарично време, отколкото парите
във времена без библиотеки“.
Ани Хърбърт

През годините се превърна в традиция Годишникът на Библиотеката да се издава в навечерието на библиотечен юбилей. Последното
издание е от 2005 г. и обхваща периода 1998 – 2004 г. Ще се опитам да
направя ретроспекция на основните дейности, свързани с ежедневната
библиотечна работа на отдел „Обслужване. Хранение. МЗС и ММЗС“,
както и летопис на по-интересните културни събития, състояли се в
Библиотеката. Това се налага, за да се продължи традицията на Годишника – отлично систематизирано издание на отчети, в които е изложена
дейността на всички отдели, което пък определя неговия високо професионално-научен характер и съдържание.
Основната функция на отдел „Обслужване. Хранение. МЗС и
ММЗС“ е съхраняване, опазване и предоставяне за ползване от потребители на видове библиотечни единици от библиотечния фонд, извършване на библиографско-информационно обслужване и междубиблиотечно
заемане. Всички дейности през изтеклите 10 години се отчитат в статистически таблици, изработени по стандарт и съдържащи отчитаните
показатели в отдела. Това е период на множество промени в областта на
автоматизирано регистриране и обслужване на потребители.
Началото на електронно регистриране на потребители е на 18 декември 2003 г. като стартът е даден с едно работно място – читателска
картотека, т.е. това е фишовата читателска картотека с личните данни на
читателя (потребителя). През първите месеци на 2004 г., януари и февруари, всички библиотекари от сектор „Регистрация“ бяха включени в
13
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обучителен курс по начална компютърна грамотност (20 учебни часа),
който беше необходим за запознаване с основните изисквания за работа
с операционна система WINDOWS. Въпреки обученията, проблеми с
новия програмен продукт възникват по време на работния процес, което налага корекции, извършвани в „движение“ от софтуерната фирма
СофтЛиб. На 9 февруари започва реалното въвеждане на читателски
данни по регистрационна картотека, първо на едно работно място, а от
27 февруари – на второ работно място. До края на м. септември е въведена цялата текуща 2004 г. и ретроспективно до 1999 г. с цел следене на
читатели със задължения към Библиотеката и водене на напомнителна
кореспонденция. През цялата 2004 г. се води и паралелна фишова традиционна, читателска картотека за изчистване на неточности и повече
сигурност на колегите.
Електронното регистриране на потребители не бе съпроводено с
електронно обслужване, т.е. продължихме да работим с хартиени читателски картони. Тази дейност продължи в следващите осем години,
когато на 5 май 2012 г. стартирахме нов осъвременен модул Регистрация и Статистика, на 18 юни същата година включихме и Обслужване – така се затвори кръгът за обслужване на потребители, но само на
заемна за дома. Една година по-късно в обслужването се включи и модул Читални. Възникналите проблеми при стартирането на различните
модули се стараехме да отстраняваме веднага с помощта на софтуерната фирма, без да затрудняваме потребителя. Сега статистиката е точна
и актуална, следи се с прецизност регистрирането на нови потребители
и класифицирането им по професия, възраст, образование и пол, посещенията в Заемна за дома и посещенията в Читални зали, заемането на
библиотечни единици, разпределени по начин на заемане – читалня или
свободен достъп, видовете библиотечни единици, класирани по раздели
на знанието по УДК, изготвят се топ-класации за най-четени автори,
заглавия или най-активен читател. Периодичността се задава по желание т.е. за месец, тримесечие или година. Тази допълнителна опция дава
възможност да се следи читателския интерес и да се комплектува литература съобразно търсенето. Все още не сме въвели електронен каталог
за обслужване с периодични издания, което затруднява бързината на
обслужване на потребителя от страна на библиотекаря, това зависи от
периодичността на изданието и подвързаната комплектуваност.
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Поради интензивността на движение на фонда от Хранилище и
Свободен достъп се наложи започване на допълнителна дейност по
обработване на заглавия извън електронен каталог – ретроконверсия,
като дейността стартира в началото на 2013 г. За целта колегите отделят
заглавия, които не фигурират в електронен каталог и се подготвят за обработване. Друга съществена дейност, свързана с електронното обслужване, е преминаване към УДК схема на класиране. Не се връщаме към
старите фондове и не прекласирахме, а само поставихме начална дата
на обработване на фонда – 1 май 2014 год. Две години обмисляхме и се
консултирахме с колеги и външни специалисти каталогизатори, как да
се подходи към милионния фонд, притежание на Библиотеката. Схемата за работа е готова и колегите се справят без проблеми. Стратегията
за подредбата на фонда в Заемна за дома е съобразена с удобството на
потребителя, който е максимално облекчен от колегите специалисти.
Новите обозначения на сигнатурните етикети запазват външния си вид,
като в числител над черта остава УДК индекса за класиране на литературата по таблица, а авторския знак в знаменател под черта се запазва.
Самата физическа подредба на фонда също не се променя, което отново
облекчава потребителите. Електронен модул Статистика също се отчита по УДК схема, което също наложи спешното преминаване класиране
и прекласиране на фондовете.
Статистиката е една от основните дейности на отдела и Библиотеката в цялост, това е публична и общодостъпна информация. В историята на Библиотеката статистиката се датира както следва:
Първият отчет със статистика – „Общо изложение за Областната
Библиотека и Музей от януари 1883 год. до днес“, изпратено с писмо №
212 от 1 октомври 1883 год. на директора на Народното просвещение на
Източна Румелия.
Вторият – „Отчет за 1884 година“ от 17 ноември 1884 год.
Третият – „Общ годишен рапорт за 1886 г.“ от 17 януари 1887 год.
Отчет за 1885 год. липсва.
Следват години, в които Библиотеката сменя няколко директори и
се оказва, че за този 14-годишен период от края на 1887 год. до 1901 год.
отчетността като дейност е занемарена.
През 1887 год. г-н Белопитов (директор в периода февруари-септември 1887 год.) отчита, че в библиотеката има вече 12 949 тома и 581
15
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Година

Читатели

Посещения

Заети б.д.

Читаемост

Посещаемост

Обръщаемост

читатели с 16 653 посещения или според съвременната статистика, всеки един читател е посетил библиотеката през отчетната година средно
28 пъти.
Следейки отчетите през следващите години се вижда, че числото
на набавената литература се увеличава значително, увеличават се и читателите и за отбелязване е, че през 1889 г. се отчитат и „21 билета“ –
първоизточника на днешните читателски карти, издадени на госпожи и
госпожици. Вече в Библиотеката е допуснато и дамското съсловие. Съвременната статистика като показатели и като оформление на таблиците е съобразена с историческото развитие на Библиотеката, нарастването на библиотечния фонд, условията на развитие на персонал и сграден
фонд. Условията на силно развитие на нови технологии, навлизането на
електронни методи на четене, комуникация и търсене на информация
влияят на динамиката в отчитане на определени показатели – посещаемост, читаемост, обръщаемост на фондовете.

1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2
14 876
14 953
13 686
14 077
15 010
13 582
13 376
14 376
11 085

3
123 681
127 508
134 433
111 108
129 536
119 741
106 758
105 708
128 538

4
335 687
319 784
308 291
303 698
335 061
350 975
355 001
340 210
348 242

5
22,6
21,4
22,5
21,6
22,3
25,8
26,5
23,7
31,7

6
8,3
8,5
9,8
7,9
8,6
8,8
8,6
7,3
11,6

7
0,24%
0,23%
0,23%
0,22%
0,24%
0,25%
0,20%
0,24%
0,24%

Основни статистически показатели
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Периодът от девет години дава възможност да се проследи динамиката на потребителската активност, а тя се оказва променлива величина. Ежегодно в годишните отчети се дава точна статистика на всички
библиотечни показатели, следящи библиотечен фонд, потребителско
движение, библиотечен състав, техническо имущество. Внимателно се
следи и отчита движението на библиотечният фонд, което също се отразява в отчетни таблици – заети библиотечни документи по вид, съдържание, език и място на ползване. Тези годишни отчети са достъпни за
всеки в книжен и елeктронен вариант. От таблицата е видно, че кривата
на регистрирани читатели е най-постоянна величина, докато посещенията и заетите библиотечни документи е променлива, но все пак възходяща. Регистрираните читатели се превръщат в редовни посетители,
усреднено всеки потребител посещава Библиотеката по 2,8 до 3,9 пъти
през годината. Заемането на литература от различни отрасли за дома е
най-активната дейност, като безспорно първенството е на художествената литература. Много са факторите, влияещи на този процес, както
външни кризи на обществото, така и вътрешно-ведомствени, но се запазва тенденцията за работа по достъп до информация, което е основно
човешко право на потребителя, а задължението на всеки библиотекар е
да бъде в услуга за успешното осъществяване на това право. Потребителят става все по-взискателен, защото напредъкът на информационните
технологии, глобализацията и нарастването на обема на достъпна информация чрез Интернет водят до еволюция на комуникацията между
информационно-търсещите към информационно-обслужващи и информиращи. Именно тук е умелата намеса на библиотекаря – търсещ, намиращ и доставящ информация на потребителя. Потребителят иска да
му бъде доставена информация, без да се интересува от проблемите на
дадената институция, в случая Библиотеката. Освен добре информиран,
потребителят трябва да е и добре обслужен, довеждането до информация може да е както електронно, така и традиционно книга или периодично издание, което трябва да бъде изпълнено за определено време
(15 минути изпълнение на заявка) и предоставено на потребителя. Тук
вече е проблемът със съхраняването на фонда в състояние, първо, като
национален книжен архив и, второ, като достъпност за ползвателите му.
Това изисква системно обработване и поддържане на различните видове
фондове, както в заемни и читални зали, така и в книгохранилище, в
зависимост от тяхната ползваемост и достъпност.
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Друга съществена дейност на отдел „Обслужване. Хранение. МЗС
и ММЗС“ е организиране и провеждане на премиери на книги, срещи с
автори, предоставяне на експозиционно пространство за изложби. Ежегодно се изготвя културен график, съобразен с национален културен календар – годишнини и бележити дати. Това е един традиционен метод
на привличане на публика и потребители към Библиотеката, тя е културно-информационен център с обществени функции, насочени към различните слоеве на съвременното общество. Създават се контакти между
автори и читатели, популяризира се дадено заглавие, издателство или
автор. Предоставя се възможност за публична изява на различни артклубове към училища и школи. Това е традиция създадена, утвърдена и
съхранена в годините от Възраждането до наши дни. Всички тези събития се отразяват в местните медии, дава се гласност сред пловдивското
гражданство, уведомяват се различни партньорски институции, както
традиционно – с афиши и покани, така и електронно на сайта на Библиотеката. Ежегодно се участва в национални и местни фестивали, годишнини, движения, организирани от различни организации и ведомства
– Българска библиотечно-информационна асоциация, Министерство на
културата, Община Пловдив и др. Такива фестивали са „Национална
библиотечна седмица“, „Маратон на четенето“, „Пловдив чете“, „Нощ на
музеите и галериите“ и др., провеждане на различни научно-академични
или професионални конференции. Средно в експозиционните пространства се излагат по 2 – 4 изложби на месец – библиотечни за годишнини,
на гостуващи автори, пътуващи изложби по различни поводи или традиционни ежегодни. Премиери и представяния на книги се правят по
желание на авторите или по покана на Библиотеката. Домакинството на
Библиотеката е предпочитано заради добрите условия, които предоставяме, съпричастността на библиотекарите и активното им включване по
подготовката, рекламата и провеждането на събитията.
Погледнат отстрани, отдел „Обслужване, Хранение. МЗС и ММЗС“
е най- голям като численост на работещи библиотекари в него, като обем
на работа, различни дейности и количество на обслужени потребители
и раздадени библиотечни документи в заемна за дома и читални зали.
Това е отделът, имащ най-голям контакт с потребители и съобразяващ
се с техните читателски потребности, което изисква висок професионализъм и отлични, етични качества на комуникация от библиотекаря към
потребителя.
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РЕАЛИЗИРАНИТЕ ИДЕИ В ДЕТСКИ ОТДЕЛ
В ПЕРИОДА 2005 – 2013 ГОДИНА
ВАСКА ТОНОВА
Периодът 2005 – 2013 г. беше иновативен и разнообразен за Детския
отдел. Доразвиха се стари и се осъществиха нови идеи. Израстването ни
в идейно отношение беше продиктувано от изразеното желание за нов
подход и креативност от страна на самите потребители. Преподавателите се стремяха към съвместна дейност с библиотеката, за да съживят
интереса към книгата, а децата търсеха новостите на времето. Осъществихме част от замислите си и сме готови за нови предизвикателства.
През 2005 година официално открихме читалнята за най-малките ни потребители. Нарасналият книжен фонд и повечето екземпляри
привлякоха децата. Зачестилите им посещения и повишеният интерес
наложиха обособяването на този тих и спокоен кът. Новата атмосфера и наличието на разнообразен книжен ресурс ни дадоха възможност
за новаторство. Започнахме да правим „Живи приказки“, в които герои
бяха нашите читатели. Така нашата читалня се превърна в сцена, а колективът ни и децата – в актьори. Редовни гости ни бяха малчуганите
от близките детски градини, занимални и училища. Добили самоувереност и самочувствие, бяхме по-различни и по-атрактивни, нашите амбиции нарастваха.
Първият ни по-решителен проект беше през 2009 година. По идея
на наши читатели направихме първото нощно четене. Посветихме го на
Агата Кристи и нейните загадки. Направихме читателски клуб, с който
поставихме началото на нашето тримесечно изпитание. Организирахме
множество срещи и разговори, обмислихме десетки сценарии за тайнствената нощ. Като резултат от няколкомесечния ни труд, освен удов
летворение от реализирането на идеята ни, имахме повече читатели и
засилен интерес към библиотеката, която оживяваше с детското присъствие. Доказахме, че храмът на книгата може да бъде място, където
четейки, човек се забавлява. Създадохме нови приятелства, формирани
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от общи интереси, доказахме на децата, че екипността и целенасочените действия дават резултат, че краят на една идея дава начало на нещо
ново. А най-неоспоримият факт беше, че романите на избраната от нас
авторка имаха десетки нови финали.
През следващата година за първи път взехме участие в „Нощ на
музеите и галериите – Пловдив“ и в Международния ден на рисуването.
Идеята беше на активна наша читателка (по-късно част от екипа ни).
Решихме да използваме в нашите изяви книгите, свързани с изкуство,
които присъстваха във фонда на отдела. Така съчетахме книгите, изкуството и децата. Използвахме и компютрите за читатели, които ни
предоставиха по Програма „Глоб@лни библиотеки – България“. Атрактивната комбинация от всички медии повиши интереса към отдела
и изявите ни. Участието ни в тези фестивали стана ежегодно. С всяка
следваща година посещаемостта на тези своеобразни детски празници
ставаше по-голяма. Опитът, рекламата и постигнатите резултати даваха своето отражение. Подготовката и самото провеждане изискваха
време и усърдие. Така стигнахме до идеята да поканим доброволци за
нашите начинания. Станахме партньори с Национален алианс за работа
с доброволци. Освен новаторство и позитивизъм, доброволците внесоха
нови гледни точки от позицията на различни възрасти и по-лесна организация на събитията. Подкрепата, която получихме от тях, ни окуражи да провеждаме и други подобни начинания, но в по-големи мащаби.
Така започнахме да правим различни уъркшопи, свързани с традициите ни. Посветихме ги на Коледа, на Баба Марта, на Деня на Земята, на книгата. Коледните украшения и мартениците почти винаги
изпращахме за благотворителност, така станахме част от кампанията
„Българската Коледа“. Идеята да съхраним българското и да поощрим
добротата се прие чудесно от учители и родители. Активността им
беше голяма, а част от децата присъстваха на всички наши работилници. Пловдивските медии също ни подкрепиха, като даваха гласност на
изявите ни, а после отразяваха резултатите. Идеята ни библиотеката да
не бъде само храм на книгата, а и на изкуството, беше приета и подкрепена от всички, които имаха връзка с нас.
Това не остана незабелязано, тъй като скоро получихме предложение за изпълнение на съвместен проект с един ирландски художник –
Стюарт Маккълок. Разказите му за осъществените идеи в Ирландия с

20

Васка Тонова

Реализираните идеи в Детски отдел...

деца на различни възрасти мотивираха нашите читатели, а те – свои
приятели. Сформирахме работна група, дискутирахме различни предложения и стигнахме до общата ни цел – огромна книга с няколко страници, разкриващи историята на Пловдив. Срещите на младите таланти
с художника бяха ежедневни, а трудът им – усърден. Това продължи три
месеца. Резултатът беше уникално издание, състоящо се само от рисунки и колажи. Всеки от малките творци имаше своя страница, издаваща
усета му за духа на нашия град. Представянето на „Голямата книга“,
както я наричахме ние, беше в централната сграда на Народна библиотека „Иван Вазов“.
В този период станахме и част от училищните проекти „Успех“.
Преподавателите планираха задължително представителни уроци в
библиотеката. Няколко от книжките със стихчета и римушки, които издадоха учителите, cа написани в Детския отдел. Активно участвахме и
в дейността на занималните и на детските градини, намерихме място в
техните месечни графици и планове.
Тази детска любов към книгата ни провокира да се ентусиазираме за нова идея. Решихме да изложим книгите в парка и да привлечем
детското внимание не само на нашите читатели. Любопитно ни беше
да разберем дали случайно минаващите деца ще проявят интерес към
книгата, представена им не в библиотеката или книжарницата, а в Градината до люлките. Проекта нарекохме „Библиотека в парка“ и го реализирахме за първи път през 2012 година. Идеята допадна на много
издателства, вследствие на което получихме тяхната подкрепа, а това
беше важно за нас, защото благодарение на тези дарения не се наложи
да изнасяме книги от фонда на отдела. Подариха ни книжки, списания,
играчки. Част от тях използвахме за заниманията ни, а останалата –
за подаръци на най-активните посетители през поредните четвъртъци
от месец юли. Обявената продължителност на инициативата беше двa
часа, но истинското времетраене беше повече, тъй като времето отлиташе неусетно и никога не ни достигаше. Дори родителите се впуснаха в нашето предизвикателство, превърнаха се в актьори и направиха
страхотен театър с куклите, предоставени от доброволците. Летните ни
читални се превърнаха в спектакли за децата и абсолютен релакс за възрастните. Възрастовите различия бяха забравени, идеите – нестихващи,
а реализацията им – вдъхновяваща.
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Не са малко реализираните нови събития за този период, но желанието ни да бъдем актуални и интересни за потребителите ни насърчава
да продължим нашите усилия за осъществяването на все повече атрактивни занимания с книгата.
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ГЕРМАНИЯ В ЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРИЯ – НЕМСКАТА ЧИТАЛНЯ
В НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“, МЯСТО ЗА СРЕЩИ
И КОМУНИКАЦИИ ЗА ПОЧИТАТЕЛИТЕ НА НЕМСКАТА
ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА
ДАНИЕЛА ТАКОВА
Немската читалня в Пловдив е една от трите читални в България,
които функционират благодарение на съвместната работа между Гьоте-институт България и Регионалните библиотеки в Пловдив, Русе и
Варна. Тя е открита през м. февруари 1998 година към ОП „Дом за литература и книга“, по-късно „Страница“ ЕООД и първоначално се помещава в красива къща в Стария град, а от 2005 година е част от НБ „Иван
Вазов“, Пловдив.
Вече цели 16 години читалнята е любимо място за почитателите
на немската литература и култура. Сред постоянните читатели са ученици, студенти, преподаватели, както и граждани от различни професионални и социални области. Сред приятната атмосфера на немскоезична литература всеки може да намери и прочете нещо по темите,
които го интересуват. Читалнята разполага с над 6500 библиотечни
единици. Всяка година, благодарение на Гьоте-институт, фондът се
обогатява с нови заглавия: белетристични произведения, специализирана и справочна литература от всички области, учебни материали за
„Немски като чужд език“, обстойни фондове в областите изкуство, архитектура, дизайн и фотография, включително номинираните на Лайпцигския и Франкфуртския панаир заглавия; компактдискове с поп, рок
и класическа музика, както и с литературни произведения за слушане;
игрални и документални филми на DVD. Това дава възможност до читателите много бързо да достигнат най-новите, излезли на немския пазар,
заглавия.
В читалнята се получават редовно над 30 заглавия немски ежедневници и седмичници, както и немскоезични специализирани списания,
които информират читателите за всички новости по света, като напри23
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мер: „Die Zeit“, „Süddeutsche Zeitung“, „Spiegel“, „Focus“, „Art, Geo, Brigitte“, „Spektrum der Wissenschaft“, „Schöner Wohnen“, „Foto“, „Auto Motor Sport“, „Chip“, „Popcorn“, „Psychologie heute“ и други.
Немската читалня е предпочитано място за преподавателите по
немски език от града и региона. Два пъти седмично се организират консултации за учителите по немски език, по програма на учебния отдел
към Гьоте-институт в София, на които консултантът по немски език
Станислава Илиева запознава с предлаганите от Гьоте-институт възможности за онлайн заемане на медии, както и с най-новите материали
за обучението по немски език, които могат да се заемат от читалнята.
Съвместната работа с Тест ДаФ центъра към ПУ „П. Хилендарски“
дава възможност в читалнята да се получава най-актуалната информация за следване в Германия и Австрия, както и за изпитите, необходими
за кандидатстване.
Благодарение на Гьоте-институт България се реализират множество проекти за насърчаване на четенето, провеждат се интересни семинари, открояващи се със своята иновативност и насърчаващи обмена на
опит между колегите от цялата страна.
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През годините Немската читалня се превърна в оживено място за
срещи и комуникационен център за интересуващите се от Германия и
изучаващите немски език в Пловдив. Тя заема своето специално място в
културния афиш на Народна библиотека „Иван Вазов“. Организират се
множество интересни прояви като изложби, литературни четения, срещи с писатели, състезания, уъркшопове. Няма да се забравят изложбите
„Някъде другаде – пътуване през България“ на Юдит Цауг, „Берлин –
градът на промяната“, „Музика+Х“, „Приказни светове“, по повод 200
години от издаването на първия сборник на Братя Грим, „Да израснеш с
Кирстен Бойе“, „Комикс-сцената в Германия и Швейцария“, „Портрети
на немски автори“ на Кристин Юрукова, „Рекламата в Германия“, „Дано
тенът да се запази“ – ваканционни поздрави на ГДР туристи от България, „Добър ден – тук говори Европа“ – изложба постери, срещите с
Катерина Ритер и нейните интересни истории, с писателите Инга Деор,
Димитър Динев, Анете Ланген, срещите с пловдивските поети „Европейска пролет в Пловдив – пловдивски поети в Европа“, коледните тържества и викторини, филмовите вечери и още много други прояви.
През всичките тези години партньорството на НБ „Иван Вазов“
Пловдив с Гьоте-институт България допринесе изключително много за
обогатяване и утвърждаване на немската култура в град Пловдив и се
надяваме, че и през следващите години той ще остане наш партньор и
ще имаме възможност да осъществим още много мащабни проекти извън столицата.
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Годишник на Народна библиотека „Иван Вазов“
(2005 – 2013)
РАБОТАТА НА СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ
И ИНФОРМАЦИОНЕН ОТДЕЛ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ
НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАТИВНАТА
СРЕДА НА БИБЛИОТЕКАТА
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА
Под информационно-комуникативна среда разбираме условията,
осигуряващи работата на потребителите с информационните ресурси,
свързана със събиране, обработка, дистрибуция и прилагане на информацията и знанията, а също и информационното взаимодействие с други потребители с помощта на интерактивни средства въз основа на информационните и комуникационни технологии, взаимодействащи като
субект на информационното общуване с личността.
Ориентирането и оценката в и на информационни ресурси и достъпът до тези ресурси е информационната функция на библиотеките в
съвременните условия. Това от своя страна заляга в основата на иновационните промени в съдържанието, организацията, технологиите, формите и методите на информационна дейност в библиотеките. Предполага също и трансформиране на процеса на обслужване, чрез създаване на
отдалечен достъп до информационни ресурси.
За цифровите технологии в библиотеките до преди десетина години говорехме едва ли не с недоверие. Информационната революция в
края на ХХ век измени съществено ролята на библиотеките. Библиотеката все повече заприличваше на информационен ресурсен център,
разполагащ със съвременни средства за обработка, съхранение и разпространение на информация. Разшири се спектърът на предлаганите
услуги. Библиотеката вече не е само място за съхранение и предоставяне за ползване на книги, списания и други библиотечни материали.
Тя е център, който осигурява безплатен достъп на потребителите до ресурсите на интернет, до подбрани значими информационно-аналитични материали, до електронни каталози и пълнотекстови бази данни, до
електронни документи.
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Съвременната електронна среда позволява осъществяването на диалог с потребителите, колегите, партньорите, доставчиците на услуги,
със спонсорите. Динамичният характер на интернет води до непрекъсната промяна в информационната среда и средствата за достъп до информация.
До появата на интернет, справочното обслужване в нашата библиотека се осъществяваше на място в Справочно-библиографски и информационен отдел (СБИО) и в Каталожна зала, от мястото на консултанта,
с помощта на традиционния справочен апарат на библиотеката – каталози, картотеки, библиографски указатели и различни видове справочни издания, архив на писмените справки и т. н. След това се появиха
електронни бази данни – собствени: електронни каталози и локални
бази данни, и външни: библиографски и пълнотекстови бази данни на
различни институции на CD, енциклопедии и т. н. С развитие на технологиите, в библиотечната работа се появи необходимост от компют
ри и непрекъсната и стабилна връзка с интернет, с необходимост от
придобиване на умения за работа в новата информационна среда и с
новата техника. В библиотечната практика започна използването на телекомуникационни средства и това доведе до рязко увеличаване броя
на отдалечените потребители, които имат равни права да получават необходимата им информация, така както и потребителите, които ползват
ресурсите на библиотеката на място. През 2003 г. вече бяхме стигнали
до заключението, че за да отговорим на информационните потребности
на всички наши потребители е необходимо да им осигурим непрекъснат
достъп до информация и услуги, неограничени от работното време на
библиотеката и от мястото на заявяване и получаване на информацията
и услугите. Поставихме си за цел да осигурим дистанционно справочно
обслужване, чиято задача беше да осигури възможност потребителите
да ползват услугите ни от дома си. След задълбочено проучване на опи
та на американски и френски библиотеки, през 2004 г. разработихме
собствен вариант за работа с дистанционни потребители и създадохме
Виртуална справочна служба, която нарекохме „Въпрос – отговор“. Тя
е универсална онлайн служба и отговаря на въпроси от всички облас
ти на знанието, от асинхронен тип е и справочно-библиографското обслужване се извършва по електронната поща и уеб форма на запитване.
През м. септември същата година получихме първото запитване и до
края на годината бяхме отговорили на 67 потребители. Първоначално
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Виртуална справочна служба, 2004 – 2009 г.

Виртуалната справочна служба днес
28

Емилия Маринова

Работата на Справочно-библиографски...

информацията за Виртуалната справочна служба – фóрмата за достъп,
правилата за ползване и опцията „Помогни си сам“ бяха разположени на
сайта на библиотеката в интернет и това продължи до 2008 г.
Поради лошото състояние на сайта на Библиотеката и недобрата
комуникация с фирмата, която го поддържаше, беше създаден самостоятелен сайт на СБИО, чрез безплатната платформа Google Sites; сами
платихме домейн за една календарна година и така работихме почти
до края на 2009 г., когато беше създаден новият библиотечен уебсайт и
цялата информация от нашия сайт намери своето място в структурата
на новата страница. В нашия сайт намери място цялата собствена продукция на отдела – Виртуална справочна служба, Списък на писмените
справки на отдела от 1957 г. насам, Тема за съответната година, представляваща тематичен списък на заявените, изпълнени и архивирани
виртуални справки, Списък на новопостъпилите справочници в библиотеката за предходните три месеца с анотации. Беше поместена информация „За нас“, презентация за отдела и услугите, които предлагаме на
реалните и дистанционните си потребители, ценоразпис на услугите,
видео ъгъл, материали за библиотеката като цяло. Бяхме поместили и
голям брой линкове към търсещи машини, библиотечни електронни
каталози, пълнотекстови ресурси на свободен достъп. Този наш труд
имаше голям успех, съпътстван от съответния отзвук – нарастване броя
на виртуалните справки, както и на справките по автоматизирани бази
данни, получихме много благодарности от удовлетворени от получената информация потребители. За широката популярност на дейността
на отдела допринесе и създаването и изпращането на презентационно
портфолио – кои сме ние, какви услуги предлагаме и с какво можем
да помогнем на учениците за тяхното обучение и самообучение – на
служители от Регионалния инспекторат на МОМН и на директорите на
училищата от гр. Пловдив, а също и на колегите от училищните библиотеки. В резултат на това от различни училища в града получихме много
заявки за посещения в библиотеката за запознаване с нейната дейност и
с работата на СБИО. При всички тези посещения раздавахме малки рекламни листовки, които съдържаха основните ни данни за контакти. За
времето от 2004 г. до момента чрез Виртуалната справочна служба сме
отговорили на 10 147 потребители. За сравнение, писмените тематични
справки по електронни бази данни за същия период са 7 472.
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Откриването на Обществения информационен център към библиотеката през 2008 г. отразява нашите виждания за разширяване на информационно-комуникативната среда на библиотеката и нашия опит да
се ориентираме към модели и услуги, от които обществото спешно се
нуждае. Трябваше да намерим форма и начин да подкрепим и помогнем
на потребителите при намирането на информация за решаване на голям
брой проблеми – безработица, необходимост от комуникация с държавната администрация, познания за данъци и данъчна политика, правна
система, образование, права на потребителите, права на пациентите и
т. н. Ползването на компютри, компютърни програми и техните приложения също беше проблем. Имаше цели големи групи от граждани
и потребители, които поради различни причини нямаха достъп или не
можеха да работят с новите технологии. Целта на създаването на Информационния център беше той да се превърне в място, където потребителите да получат достоверна, бърза и точна информация и да бъдат
компетентно насочени как практически да решават своите проблеми.
Информационният център разполага с осем автоматизирани работни
места за самостоятелна работа на потребителите и предлага информация за лични и обществени услуги, информация за местното общество
и управление, за централната власт и държавните институции, а също и
за начините всеки гражданин да участва в изграждането на обществото.
Центърът предлага:
1. Информационни услуги, свързани с всекидневния живот
Информация за свободни работни места; здраве; образование и
обучение; наем или закупуване на жилище; околна среда; транспорт и
пътувания и др.; свързани с: обществените услуги; административните
процедури; обществените регистри и бази данни, представяни от „виртуалната администрация“; свързани с правна информация: нормативна
уредба; политически решения на местното и държавното управление.
2. Комуникационни услуги
Библиотеката, чрез Информационния център, осигурява възможност за осъществяване на интерактивна връзка с административните
структури и, ако е необходимо, подпомага потребителите при ползването на сайтовете на администрацията, е-поща, участие в дискусии и др.
3. Други услуги
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Информационният център предоставя достъп и осигурява консултации на потребителите за електронно представяне на формуляри, регистрация за курсове, плащане на данъци по електронен път, резервации и др.
4. Други дейности
Камерни срещи с писатели, поети, художници и т.н., с участници в
клубове на приятели или почитатели на твореца; Представяне на нови
заглавия, които могат да бъдат свързани и с раздаване на автографи,
продажба и т. н.; Презентации; Изложби; Срещи на ръководството с медиите; Открити уроци; Работни срещи между партньорски организации; Виртуални екскурзии, свързани с историята и културата на град
Пловдив и на България; Церемонии по награждаване; Обучителни семинари и др.
Информационният център предоставя различните си услуги на
място, чрез сайта на библиотеката и по електронната поща. 31 633 пот
ребители са посетили на място Информационния център за времето
от м. октомври 2008 г. до края на 2013 г. Тук се извършват тематичните справки, въз основа на ползване на електронни ресурси с различно
предназначение и тематика, достъпни чрез интернет, както и услуги
срещу заплащане – принтиране, сканиране и запис върху CD, DVD и др.
Важна дейност със социална значимост е предлаганата на място
услуга „Информация за свободни работни места“. В изпълнение на
Споразумението за сътрудничество между Агенция по заетостта, Министерство на културата и Програма на ООН по проект „Българските
библиотеки – място за достъп до информация и комуникация“ (Програма „Глоб@лни библиотеки – България“), НБ „Иван Вазов“ предоставя периодично информация за свободните работни места към Бюрата
по труда – гр. Пловдив, гр. Карлово, гр. Асеновград, гр. Пазарджик и
гр. Смолян. Списъкът с предложенията за работа е на разположение на
гражданите в Информационния център. Работещите там библиотекари
оказват и помощ на заинтересованите граждани при написване на CV и
мотивационни писма.
Друг път за разширяване на информационно-комуникативната среда на библиотеката беше непрекъснатото усъвършенстване на ресурсната база на информационното обслужване чрез приемане на съвременни
решения за информационно осигуряване. Осигурен беше безплатен за
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нашите потребители достъп до пълнотекстовата база данни „OvidSP“
и до една от най-богатите колекции от електронни книги – Academic
Complete на eBrary. По този начин беше осигурен достъп до специални колекции, академични публикации и доклади и др. Чрез Български
информационен консорциум беше осигурен достъп до базите данни на
CABI; осигурено беше развитието на информационните услуги, базирани на интернет ресурси; продължи създаването на собствени библиотечни пълнотекстови ресурси – чрез архив на писмените и виртуалните
справки; осигурен беше достъп до виртуални библиотеки – български
пълнотекстови ресурси на свободен достъп, до виртуални библиотеки
– световни онлайн ресурси на свободен достъп, до електронни публикации в интернет – книги, списания и вестници, до електронни справочни ресурси – енциклопедии, речници, до електронни каталози на други
библиотеки и до информационни ресурси в интернет за самообучение.
Много важен момент в нашата работа е участието ни в изграждане
на информационната компетентност на нашите потребители, чрез създаване, обработване и разпространение на компютърна информация,
чрез провеждане на консултации и извършване на справочни услуги,
обучение за ползване на електронни ресурси – електронни каталози,
бази данни и т. н.
Информационното обслужване беше ориентирано към удовлетворяване потребностите на всички потребители, независимо от пол,
възраст, образование, етническа и религиозна принадлежност. Целта
на работещите в СБИО е да допринесат библиотеката да се превърне в
ефективен действащ портал към съществуващите огромни количества
информация.
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ФОНД „ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ“
КАТО ЧАСТ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ИВАН ВАЗОВ“ – ПЛОВДИВ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
ТАНЯ АНГЕЛОВА
Бързо развиващите се технологии в последните години налагат преобразуването на публичните библиотеки в България, така че да могат да
отговарят на съвременните изисквания за отворен достъп в онлайн режим на библиотечни и архивни единици.
Стратегическите цели се отнасят до опазването на културно-историческото наследство чрез развитие на процесите на дигитализация
и създаване на национални дигитални библиотеки, като част от Електронната библиотека на Европа. Това включва съхраняване и опазване
на важни национални книжовни паметници чрез съвременни методи и
технологии, създаване на възможности за бърз и ефективен достъп до
потребителите на дигиталните ресурси, включително в помощ на образованието, научните изследвания, културата, туризма и други области.
На тази база, след постигнати вече резултати при дигитализация на
книги и други архивни документи (фонд „Редки и ценни издания“ е почти изцяло дигитализиран), Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
постави начало през 2009 г. на дигитализация на фонд „Периодични издания“. В рамките на проект „Обединен каталог на периодичните издания
до 1944 година. Дигитални колекции (РЕГИНА ПИ)“ бе въведена пълна
библиографска информация за изданията, тяхната история и тематика,
анотация, данни за исторически личности – създатели на националната
книжнина, информация за издателства и печатници, притежание на библиотеките-участници в Консорциума: Народна библиотека „Иван Вазов“
– Пловдив, Столична библиотека, Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново и Регионална библиотека „П. К. Яворов“ – Бургас. Проектът бе съфинансиран от Национален фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието, младежта и науката.
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Постигнатите резултати са значителни, както по отношение на съдържанието на библиографската информация, така и по отношение на
качеството на дигиталните ресурси. Отработена бе цялостна технология, включваща техническите решения, дигитализация на периодичните издания и представянето им в Интернет. Като краен продукт бяха
изградени дигитална база данни на периодичните издания и онлайн
каталог, предоставящ възможности за търсене и свободно ползване на
дигиталните копия на сканираната до момента периодика от всяка точка в Интернет.
Документите, свързани с българската култура и история, достъпът до които доскоро беше твърде ограничен поради влошеното им
физическо състояние, а и поради невъзможността да се ползват едновременно от повече от един читател, сега са всеобщо достъпни. Колекциите
представляват интерес за учени и специалисти от страната и чужбина,
както и за цялата българска общественост.
В Консорциума бяха създадени:
• Четири регионални дигитални центъра с три цветни Book
Scaner A1 формат (Столична библиотека, Регионална библиотека – Велико Търново и Регионална библиотека – Бургас), един
черно-бял скенер А2 формат в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. В Столична библиотека и Пловдивската народна библиотека бяха инсталирани и сървъри за съхранение на
създадените дигитални ресурси.
• Софтуер за онлайн представяне на Обединения каталог РЕГИНА ПИ на продължаващите издания с богати възможности за
търсене, съобразени с уникалната им информационна стойност.
• Софтуер за достъп до дигиталните издания с възможност за навигиране по години, броеве и страници.
За осъществяване на цялостната дейност по проекта РЕГИНА ПИ
бе изключителен приноса на софтуерната фирма „Прима-Софт“, включваща специалисти с изявен професионализъм, дългогодишен опит и сериозни постижения в областта на дигитализирането и представянето на
дигитално съдържание в Интернет.
Технологията за обединяване на библиографските описания и бързия достъп до дигитализираните издания се оказаха изключително полезни за потребителската аудитория. За нашите потребители останаха
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скрити няколкото години упорит труд, които положиха екипите от четирите регионални библиотеки, както и колегите от софтуерната фирма, за да се дигитализират, макар и не голям брой, заглавия от фонд
„Периодични издания“. Дейността бе затруднена като комуникация
между колегите от различните библиотеки, както и между всяка отделна библиотека и софтуерната фирма (дискусията по библиографските
описания, както и насоките и поясненията по дигитализацията на документите в повечето случаи се осъществяваше по скайп).
Изключително трудоемка бе работата на екипа от Пловдив. Народна библиотека „Иван Вазов“, като второ национално хранилище на територията на страната, притежава много богат фонд от периодични издания. По тази причина се наложи ние да поемем много по-голяма част
от работата по проекта като обем (за справка: от 4393 пълни описания на
периодични издания, базирани на библиографския указател „Български
периодичен печат 1878 – 1944 г.“ със съставител Димитър П. Иванчев,
2970 са направени от екипа при НБ „Иван Вазов“). Имайки пред вид
капацитета на фонда от продължаващи издания, екипът бе принуден да
осъществи по-широкомащабна стратегия и подготовка за осъществяване на работата по проекта.
На първи етап бе проведена частична инвентаризация на всички
продължаващи издания за периода до 1944 г. Целта бе да отпаднат евентуално физически повредени или липсващи заглавия, неподлежащи на
дигитализация. Работна група, сформирана от библиотекари-описвачи
и библиотекари-техници, в кратък срок отговорно и професионално се
справи с тази дейност.
На втори етап бе осъществена паралелно работа по описанията и
сканирането на библиотечните документи. И за библиотекарите-описвачи, и за сканиращите служители бе изключително трудоемко и натоварено. Библиотекарите-описвачи се наложи да добавят много допълнителни библиографски данни: анотации, имена на книжовници и
исторически личности, информация за издателства и печатници и пр.
Наложи се абсолютно всички книжни тела да се разкомплектуват и преподвързват, за да се уеднаквят по спецификациите от библиографския
указател на Димитър Иванчев. Всичко това създаде допълнителна работа и за колегите книговезци, както и за специалиста от Химическата
лаборатория за реставрация и консервация на документи.
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Не на последно място се наложи описания на 300 заглавия, които
са установени липси от библиографският указател „Български периодичен печат 1878 – 1944 г.“, което наложи работата по тях да се осъществи
deVisu.
В същото време сканиращият екип се нуждаеше от допълнителна
техника. В края на 2009 г. бе закупен специален бързоскоростен Book
Scaner. Година по-късно се придоби и Web server с 2,67 TB дисково
пространство, разделен на пет секции, обслужващи библиотеките по
проекта РЕГИНА ПИ. Всичко това доведе до оптимизиране на работата, но за съжаление през 2010 г. дейността бе преустановена, тъй като
спря финансирането от страна на Министерството на образованието,
младежта и науката.
За периода 2009 – 2010 г. от екипа на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив бяха направени пълни библиографски описания на 2970
заглавия на периодични издания по библиографския указател „Български периодичен печат 1878 – 1944 г.“ и сканирани 164 000 страници.
Началото бе положено с издания от Източно-Румелийския период като
вестниците „Марица“ (1879 – 1885); „Независимост“ (1881); „Положение“ (1882); „Редъ“ (1882); „Съединение“ (1883 – 1886); „Южна България“ (1883 – 1885) и др. Последващите заглавия включват възрожденския период с вестниците „България“ (1859 – 1860); „Македония“ (1866
– 1872); „Съветник“ (1863 – 1865); „Турция“ (1864 – 1873) и др.
През 2012 г. ръководството на Библиотеката излезе с решение работата по дигитализация на периодични издания да продължи като самостоятелна дейност. Идеята бе чрез дигиталните технологии да продължи
предлагането на качествено новите услуги, подпомагащи образованието, научните изследвания и културното израстване.
Действащият Дигитален център се обогати с още един нов цветен
професионален Book Scaner на френската фирма I2S. ONIX е ергономична, високоскоростна и икономична машина за дигитализация във
формат А2 с резолюция 400 Х 400 dpi.
Към сканиращия екип временно бяха привлечени групи студенти
на стажантска практика от ПУ „Паисий Хилендарски“, Филологически
факултет и АМТИИ, катедра „Графичен дизайн и фотография“. Участието им се осъществи по проект ОП „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския социален фонд. В резултат от съвмест36
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ната дейност на студентите и функционалното звено Дигитален център
бяха сканирани и обработени 280 000 снимки в PDF формат.
До днес са сканирани допълнително 16 заглавия. На ход е работата
по сканиране на „Държавен вестник“ до 1944 г.
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ПЛОВДИВСКАТА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
VIA MANUSCRIPTORIUM. ПРОЕКТЪТ EMBARK
АНТОАНЕТА ЛЕСЕНСКА
ХРИСТИНА ТОНЧЕВА1
Manuscriptorium е европейска дигитална библиотека за документално културно-историческо наследство, която предоставя достъп до
споделени ресурси на културни институти от страни във и извън Европейския съюз. Услугата осигурява непрекъснат достъп до повече от
5 милиона цифрови изображения. Библиотеката съществува от 2003 г.
в резултат от продуктивните усилия на Националната библиотека на
Чешката република да изгради европейска виртуална библиотека в сътрудничество с организации с културно-образователен профил и да направи достъпно цифровото съдържание, което кумулира. Развитието на
Manuscriptorium се основава на включване на дигитални ресурси на различни видове библиотеки и институции, като предлага виртуално пространство за обединяване на разпръснати колекции и документи. В този
смисъл проектът EMBARK продължава и разширява достигнатото от
предходния проект ENRICH от 2006 г., финансиран по програмата на ЕС
eContetntplus. Целта е да се събере под интерфейса на Manuscriptorium
сродно съдържание от разнообразни дигитални библиотеки и депозитариуми от цяла Европа. Проектът EMBARK (Enhance Manuscriptorium
through BAlkan Recovered Knowledge) стартира през септември 2010 г. и
организира в консорциум Националната библиотека на Чешката репуб
лика, Националната библиотека на Сърбия и Институт за български
език при БАН. Пловдивската народна библиотека (ПНБ) се включи като
асоцииран член в средата на 2011 г. Целите на проекта включват, от една
страна, представяне на образци на ръкописно-документалното наследство от Балканския регион в дигитална библиотека и от друга, подкрепа на професионалната мобилност на специалисти от партниращите си
организации с цел обмяна на опит за работа с цифрови технологии при
1

ПУ „Паисий Хилендарски“
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обработка на писмени културни паметници. През м. октомври 2011 г. в
Белградската народна библиотека се състоя среща на участниците по
проекта за запознаване с работната платформа за описание на ръкописи
M-TOOL и договаряне на конкретните параметри на работния процес –
подготовка и изпращане на материалите за включване във виртуалната
библиотека. Проектът приключи през пролетта на 2012 г. със заключителна конференция в Пловдив2.
Към момента на поканата за включване в проекта през пролетта
на 2011 г. и до сега, ПНБ не поддържа собствена дигитална библиотека
на ръкописните си колекции. Съществува натрупан масив на заснети
изображения на славянски ръкописи от колекцията на отдел „Специални сбирки“, но без целенасочена работа по сбирките в цялост или постъпателно с подбрани по определен признак група документи – напр.
славянски, гръцки, османотурски документи, документи в застрашено
физическо състояние и т.н. Дигиталният архив в tiff формат позволява опазването на дигиталните копия според европейските изисквания
и прави потенциално възможно участието на библиотеката в международни проекти и специализирани портали. Ръкописната колекция към
момента не е каталогизирана – налична е регистрация на първо ниво
(опис/инвентарна книга в печатен формат), без налична библиографска
база данни, която би позволила онлайн достъп до каталожните записи.
Основополагащ принцип на включване в платформата е работата
със стандартизиран дигитален документ, разграничаващ данните (дигитални образи, текст) и метаданните и представя структурна карта с
връзки към съставни дигитални обекти – така документът, включен в
библиотеката, е съставен чрез взаимодействие онлайн между централна
база данни и отдалечени хранилища на данни. Всеки електронен ресурс
е съпроводен от набор метаданни, представящи необходимата информация за ръкописния документ. Изпращаните от партньорите каталожни
записи в XML формат се въвеждат автоматично и натрупват масив в
онлайн каталог. При търсене в каталога се достига до библиографските
описания на първичните документи, придружени от дигиталните им копия, които са ситуирани на сървърите на съответното дигитално хранилище. Съхраняваните в XML файлове метаданни са структурирани според използваните стандарти METS (Metadata Encoding and Transmission
Вж.: Proceedings of The Final Conference of EMBARK Project. 3 –4 April 2012, Plovdiv, Bulgaria. Sofia, 2012.
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Standards) и MASTER (Manuscript Access Through Standards for Electronic
Records). Специализираният редактор M-TOOL представлява свободен
за ползване софтуер, който работи върху съществуващи платформи на
Windows, позволява формирането на библиографско описание и има изход в XML. Общият за всички документи модел, който стандартизира
отделните елементи на описанието, осигурява пълноценно извличане
на информация и гарантира пълнота и резултатност в процеса на търсене. M-TOOL работният лист включва основните полета за описание
General, Identification, Intellectual Contents, Physical Description, History,
Additional, придружени от множество подполета, които детайлизират
и специфицират отделните компоненти от кодикологичния анализ на
всеки паметник3. Бяха подготвени описанията на четири ръкописа от
колекцията на ПНБ: Марковски псалтир, 1638 г., Миней служебен за
месец юни, 1695 г., Четириевангелие, трета четвърт на ХVІ век и Копривщенски требник, първа половина на ХVІІ век. Подбрани дигитални
изображения на ръкописите бяха качени на уебсайта на библиотеката,
а линковете към тях включени в частта Numbering System (Filenames
and URLs) от работната платформа. Непосредствено преди осигуряването на реален достъп до ръкописите в Manuscriptorium, бяха уредени
договорните отношения чрез подписването на двустранно лицензионно споразумение, което се отнася за правата върху данните. Основният
Пълният набор полета и подполета от описанието включва: • General: Title of Document; Record
Identification • Identification: Identification of the Document: Repository, Collection, Shelf-mark;
Alternate Name of Document • Intellectual Content-Structure: Item description: Type, Number,
Locus, Main Language, Other Languages, Short Language Note; Titles: Type, Title Language;
Intellectual responsibilities - Authors: Uncontrolled Name, Sex, Note, Birth, Death, Other Personal
Responsibility, Other Responsibility - Family/Corporation. Incipit, Colophon and Explicit, Rubrics,
Subject Cataloguing, Additional note • Physical Description: Form of the Document, Material,
Watermark, Extent; Dimensions: Type, Height, Width; Collation, Foliation, Condition and Defects.
Layout Description: Locus, Number of Columns, Number of Written Lines; Hands, Scope, Script;
Music Notation; Decoration: Locus, Type, Subtype, Height, Width, Technique, General description,
Figure, Detailed Figure Description, Figure Related Note; Binding Description: Date of Binding,
Contemporary, Date, Dimensions and Material: Height, Width, Binding Decoration: Type, Subtype,
Height, Width, Technique, General description, Figure, Detailed Figure Description, Figure Related
Note; Binding Text Quotation, Binding Condition, Other Binding Description • History: Origin,
Date of origin: Numeric format, Alternate expression (in words), Other origin information: General
Origin Information, Country of Origin, Place of Origin; Provenance date: Numeric format, Alternate
expression (in words), Provenance related persons: Uncontrolled Name, Corporation/Family, Other
Provenance Related Information: Country, City; Acquisition, Date of acquisition: Numeric format,
Alternate expression (in words); Person: Uncontrolled Name, Additional acquisition information:
Corporation/Family, Acquisition Related Country, Acquisition Related City; Acquisition note •
Additional: Bibliography, Surrogates, Surrogates information, URL, Additional notes.
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А. Лесенска, Хр. Тончева

Пловдивската народна...

принцип в него е, че Националната библиотека на Чешката република
получава правата да борави с данните в Manuscriptorium, а ПНБ запазва
собствеността върху тях. Пловдивските ръкописи бяха включени в рубриката „Колекция на месеца“ за м. април същата година.
Участието на ПНБ в проекта EMBARK беше възможност да се
направи адекватна оценка на готовността на библиотеката да дигитализира съдържание и да се планират конкретни работни дейности по
произвеждане на дигитални копия за дългосрочно съхранение, придружени от метаданни – стандартизирани описания, които разкриват
палеографските и кодикологични характеристики на ръкописните паметници. За славянските ръкописи, ХІІ – ХVІІІ в., тези описания са в
заключителен етап на изработване, предстои работа по описанията на
славянските ръкописи от ХІХ в. и чуждоезичните ръкописи. Към момента обаче организационният, кадрови и финансов ресурс, който би
позволил към процеса на дигитализация на ръкописната колекция да
се подходи планомерно и методично, е крайно недостатъчен. Предстои
избор и на софтуерна платформа за каталогизация, която ще направи
възможен обмена на библиографска информация за дигитализирани документи с национални и международни бази данни. Докато това стане
реалност, участието в проекти като EMBARK позволява част от уникалните колекции, които ПНБ притежава, да станат по-достъпни за научната общност и широката публика.
м. юни 2012 г.
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Годишник на Народна библиотека „Иван Вазов“
(2005 – 2013)
АРХИВНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ
В ПЛОВДИВСКАТА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
ПРЕЗ ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА XXI ВЕК
ВЕНЕТА ГАНЕВА
През периода 2001 – 2011 г. в Пловдивската народна библиотека са
получени и обработени осем архивни фонда. Това са лични фондове,
съдържащи различни по вид документи: писма, доклади, монографии,
изложения, ръкописи на статии, художествени произведения, спомени,
рисунки, тефтери, поздравителни адреси, портрети и снимки на видни
пловдивски творци.
Закупен приживе през 2001 година за 500 лв. е фонд № 64 на Иван
Боймитров. Лично дарение е фонд № 67 на Веселин Николов.
Останалите шест фонда са дарени от близките на починалите вид
ни личности Симеон Груев, д-р Никола Димитров, Любомир Генчев,
Александър Бандеров, Вера Ацева и Коста Странджев. Личните архиви
на фондообразувателите са приети за съхранение в отдел „Специални
сбирки“ на Пловдивската народна библиотека след доброволната воля
за дарение от страна на техните наследници.
Фонд № 63 Симеон Павлов Груев постъпва през 2000 г., предаден
и подарен на библиотеката от брата на фондообразувателя, световно
известния журналист и писател Стефан Груев. Авторът на „Корона от
тръни“ и „Проектът Манхатън“ с вълнение предостави личния архив на
Симеон Груев на директора на библиотеката, г-жа Радка Колева. Симе
он Груев е дългогодишен читател на Пловдивската народна библиоте
ка. От пристигането си в града на тепетата през 1968 г. до смъртта си,
той е постоянен почитател и приятел на този културен институт. Ав
тобиографичната си книга „Моята одисея“ Стефан Груев посвещава на
своя брат: „Посвещавам тези спомени на паметта на брат ми Симеон
(Буби), който избра много по-трудния път“. Архивните документи в
неговия фонд потвърждават това – безгранична преданост и обич към
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България, въпреки наглите посегателства и престъпления на комунис
тическата върхушка върху човешката личност и свободата на словото.
Симеон Груев е роден на 30 януари 1921 г. в София. Завършва Първа
мъжка гимназия с отличие. По думите на брат му „….От трите деца
Буби е най-добрият ученик и най-запаленият читател на книги. Но и
най-затвореният характер. Винаги първенец в класа. Неговата страст
са литературата, историята, философията. От 15-годишен чете
Достоевски, Кант, Ницше и Хегел. С най-добрите си приятели спорят
с увлечение върху ролята на човека във вселената, смисъла на живота и най-вече начините да се реформира човечеството и се подобри
участта му.“1
Симеон Груев завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Кли
мент Охридски“. От 1944 до 1946 г. отбива редовната си военна служба.
Превратаджийските събития през септември 1944 г. заварват Симеон
Груев като непоправим мечтател, претърпял разочарования в търсенето
на идеалната чистота и благородство. Баща му Павел Груев е осъден
от Народния съд и екзекутиран през 1945 г. Комунистическата власт
отнема имотите и софийското жителство на семейството. Следват теж
ки години на лишения, унижения и страдания. До 1952 г. Симеон Гру
ев с майка си и сестра си живее в с. Александър Войков (Кумарица),
Софийско. След това семейството е изселено в с. Поручик Гешаново,
Толбухински окръг (сега Добрич). Високообразован, с отнети адвокат
ски права, владеещ чужди езици, изключително ерудиран и фин човек,
Симеон Груев работи като лаборант при дестилация на земни масла
във фабрика „Верила“ (София, 1948 г.); работник в ТКЗС „Първи май“
(с. Поручик Гешаново, 1953 г.); стругар VІ разряд (гара Черепиш, Вра
чанско, 1957 г.); монтьор по отопление в ДСО Гражданско строителство
„Софстрой“ (1963 г.); член-кооператор в ТКЗС „Комуна“ (с. Карапелит,
окръг Добрич, 1966 – 1968 г.); зидар ІV разряд в Строително управление
„Добруджа“ (Добрич, 1970 г.).
През 1968 година Симеон Груев заболява сериозно и постъпва на
лечение в психиатричната клиника на ВМИ – Пловдив. В град Пловдив
живее най-близкият му човек в България – неговата леля, Мария Груе
ва, сестра на Павел Груев. През 1971 г. Симеон Груев е пенсиониран по
болест. Остава да живее в Пловдив. С разпореждане на Окръжната ди
рекция на пенсионното осигуряване от 17.10.1977 г., личната пенсия по
1

Груев, Стефан. Моята одисея. С., Обсидиан, 2002.
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инвалидност на Симеон Груев се намалява от 48 лв. на 38 лв., след екс
пертно решение на ТЕЛК.2 Какво по-ярко доказателство за уникалната
здравна система през епохата на социализма?! По ирония на съдбата
Симеон Груев живее под наем, а в семейната им къща в Пловдив, от
нета от Народната власт след 1944 г., се помещава Службата за социал
но подпомагане. След промените през 90-те години на ХХ век, Стефан
Груев прави опит за връщане на имота на законните му наследници, но
не успява. И сега тази красива и величествена къща стои в центъра на
Пловдив и очаква истински стопанин за реставрация.
Симеон Груев гостува на своя брат Стефан Груев в Ню Йорк и на
сестра си Радка, която живее в Маями. По покана на брат си посещава
Франция и Италия. Връща се в родината си, въпреки настояванията на
близките му хора да остане при тях.
През 90-те години на ХХ в. Симеон Груев е редовен член на Клуб
„Младост“ – литературно студио с художествен ръководител поета Ни
колай Гюлев. Там общува с творци от Пловдив. Студиото издава поема
та му „Дон Жуан“ (1998). Една чудесна поема (първа редакция от 1957 г.),
написана талантливо, с характерната емоционалност на ренесансовия
творец.
Архивът на Симеон Груев съдържа 173 документа, инвентирани в
78 архивни единици с 1772 листа. Обхваща периода 1894 – 2000 г. В
добър вид са запазени лични документи, свидетелства, ученически те
традки, писма и поздравителни картички, тетрадки-дневник, 49 сним
ки – негови и на най-близките му хора. Запазени в ръкопис са неговите
пиеси „Боян – княз български“, „Мавзолеят“, „Дъх на рози“ и романът
„Борис Краев“. Тези художествени произведения чакат своя изследова
тел и издател.
Симеон Груев умира в Пловдив на 7 юли 2000 г.
Фонд № 64 Иван Боймитров постъпва в Пловдивската народна
библиотека през 2001 г. По-голямата част от материалите са дарени, а
писмата на български писатели в него са откупени за 500 лв. от фондо
образувателя.
Иван Боймитров е поет, художник и енигматик. Роден е на 6 юни
1921 г. в Чирпан. Там завършва гимназия. Участник е на фронта през
1945 г., във втората фаза на войната, в Унгария. Работи като чиновник
2

НБИВ, ф. 63, арх. ед. 44, л. 1.
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в родния си град, а от 1959 г. живее в Пловдив. Работи като производ
ственик в Електро-апаратурния завод в Пловдив, където се пенсиони
ра. От седемнадесетгодишен се увлича от поезия и енигматика. Има
над 3000 публикации в печата на стихотворения и кръстословици. За
цялото му поетично творчество има седем литературни награди. Той
е може би единственият в страната ни поет-художник, който рисува с
помощта на пишеща машина. Оформя с туш портрети на хора, най-вече
на български писатели и революционери. Оригинално и с много талант
пресътворява ликовете на видни личности – Георги Бенковски, Душо
Хаджидеков, Стефан Стамболов, Паисий Хилендарски, Христо Ботев,
Иван Вазов, Захари Стоянов, Димчо Дебелянов, Гео Милев, Николай
Лилиев и много други.3 От 1987 г. е председател на енигматичен клуб
„Антон Безеншек“, Пловдив.
Води огромна кореспонденция с писатели, редакции, музеи, из
дателства, приятели. Личната му библиотека е една от най-големите в
Пловдив – над 12 000 тома.
Личният фонд на Иван Боймитров обхваща периода 1950 – 2001 г.
Броят на документите е 234 с 32 архивни единици и 513 листа.
Най-голямата ценност в архива на Иван Боймитров представляват
писмата на български писатели да него. Интерес предизвикват редове
те, писани от Димитър Талев, Владимир Мусаков, Михаил Кремен, Ве
селин Андреев, Емил Манов, Иван Хаджимарчев и др. Иван Боймитров
умира на 5 март 2006 г. в Пловдив.
Фонд № 65 е на проф. д-р Никола Спасов Димитров – универ
ситетски преподавател, доктор хонорис кауза на Техническия универ
ситет в Берлин. Той е роден в Пловдив на 29.04.1921 г. Учи в немското
училище в родния си град и Първа мъжка гимназия, която завършва с
отличие през 1940 г. Като студент във Физико-математическия факул
тет на Софийския университет получава стипендия за отличен успех от
Министерството на просветата и фондация „Даровити деца“ и с нея за
минава да следва строително инженерство в Техническия университет
в Берлин. Поради войната продължава учението си в Бреслау, Мюнхен
и Карлсруе. През 1946 г. се дипломира с отличен успех като строителен
инженер. Започва работа като асистент във Висшето техническо учили
ще в Карлсруе.
3

НБИВ, Ф. 64, арх. eд. 31, л. 1–47.
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Д-р Никола Димитров прилага в практиката много свои проекти
и изчисления на инженерни съоръжения и конструкции. От 1964 г. е
професор, има много успешна научна и преподавателска кариера, която
доказва с огромния си талант и ерудиция.
От 1970 г. до края на живота си е професор в Техническия уни
верситет в Щутгарт. Завежда катедрата по носещи конструкции и про
ектиране. Бил е заместник-декан и декан на архитектурния факултет.
През 1986 г. е удостоен със званието доктор хонорис кауза на Техниче
ския университет в Берлин. Издава редица трудове, публикува статии,
участва на международни технически форуми. Включен е като светов
но известен български учен и професор в много енциклопедии в Европа
и Америка.
Д-р Никола Димитров е щедър дарител. В архива му се намират два
броя от Месечен осведомителен бюлетин, изпратен от Канцеларията на
Негово величество Царя в Мадрид през 1963 г., което доказва, че той е
бил абонат на Бюлетина и вероятно е подпомагал издаването му. По по
кана на ректора на ВИАС – София през 1984 г., проф. Димитров изнася
два доклада: „Принос към антисеизмичното строителство“ и „Принос
върху проблема на измеренията на профилите от готови стоманобетон
ни елементи“. Той прави голямо дарение на института – шест свои из
дания в областта на инженерните изчисления, подготвената от него Ен
циклопедия на строителната техника в седем тома, а също и сумата от
5000 щатски долара. През 1992 г. прави отново дарение на Университета
по архитектура, строителство и геодезия за 114 385 лв., по случай 50-го
дишнината от основаването му.4 Дванадесет удостоверения на немски
език от различни организации и дружества в Германия за периода 1987
– 1988 г. свидетелстват за направени дарения от д-р Никола Димитров
и съпругата му.5 В списание „Културни вести“, издание на Немско-бъл
гарското културно дружество в град Мюлтау, брой 12/13 от 1988 г. е
представен проф. д-р Никола Димитров.6
Той е носител на престижни отличия и награди. Избран е за мъж
на годината през 1990 г. от Американския биографичен институт. Член
е на Международната асоциация по бридж. Умира внезапно на 3 юли
1997 г. в Баден-Баден на 76 години.
НБИВ, Ф. 65, арх. ед. 9, л. 13.
НБИВ, Ф. 65, арх. ед. 9, л. 1–12.
6
НБИВ, Ф. 65, арх. ед. 18, л. 13.
4

5
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Личният архивен фонд на д-р Никола Димитров е подарен на биб
лиотеката от неговата сестра д-р Анна Калева. Той е на немски език и
съдържа 159 документа, обработен е в 32 архивни единици с 1129 листа.
Обхваща годините 1940 – 1997. Съхранени са лични документи, ори
гинални дипломи, удостоверения, писма, статии, научни разработки,
свидетелства, номинации, снимки. Преводът на документите от немски
език бе осъществен от консултанта от Справочно-библиографски и ин
формационен отдел Нели Шишкова.
Фонд № 66 е на Любомир Генчев – преподавател по френски език,
преводач, писател. Огромен фонд, съдържащ десетки страници, написа
ни от изключително талантливия преподавател по френски език, познат
на интелектуалците в Пловдив през 60-те години на миналия век като
„мосю Генчев“. Творчеството на Л. Генчев доказва, че франкофонията в
България не съществува само на хартия и че френският език е служил
за съпротива на някои българи срещу тоталитарното безвластие. Лич
ният архивен фонд на Генчев е предаден на библиотеката като дарение
от племенницата му Христина Генчева-Гушева през 2001 г. Тя прави
личността на фондообразувателя известна чрез публикации в печата и
лично се ангажира с издаването на трудовете му във Франция от френ
ския професор Ален Вилмен. И ако става дума за истински дисидент,
то това е именно Любомир Генчев, чието непримиримо инакомислие се
въплъти в творби, които намериха отражение най-вече отвъд желязната
завеса. В България първа информация и публикация за него прави Мар
та Савова, университетски преподавател по френски език през 2001 г.
Изнесеният доклад „Едно неизвестно лице на френското културно вли
яние в Пловдив“ тя чете на научна конференция „Европейските влия
ния в Пловдив, VІІІ – средата на ХХ век“.7
Личността на Любомир Генчев е забележителна. Преводач от бъл
гарски на френски, немски и руски език, сам той е поет и драматург с
трудове в областта на българската и френската литература. Роден е на
26 ноември 1907 година в Пазарджик. След смъртта на баща му през
1922 година, семейството се премества в Пловдив, където Л. Генчев учи
до 1928 г. във Френския колеж „Свети Августин“. Блестящо завършил,
той получава стипендия за висше педагогическо образование и става
преподавател в колежа „Свети Михаил“ във Варна, а от 1933 г. по из
Европейските влияния в Пловдив, VІІІ – средата на ХХ век. Пловдив, 2001, с.
136–140.
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ключение става единственият българин, светско лице, приет да препо
дава в Пловдивския френски колеж, основан през 1884 г. от Ордена на
Успенците.
След затварянето на колежа „Св. Августин“ от комунистическата
власт през 1948 г., настъпват времена на изпитания. Той е уволнен, тре
тиран като „народен враг“. Отдел „Просвета“ му забранява да преподава
и да публикува. Намира малка писарска служба в Пловдивската общи
на, но по време на „католическите процеси“ е уволнен отново. Поради
болест губи едното си око, за което получава малка инвалидна пенсия.
Любомир Генчев, освен френски, владее гръцки, латински, англий
ски, немски и руски език и преживява от частни уроци, хонорувани пре
води и участие като челист в градския оркестър. Живее трудно в малка
стаичка под наем на улица „Иван Вазов“ № 15. Високият диоптър на
очилата му пречи и затова пише с помощта на лупа. Превежда на френ
ски стиховете на Константин Величков, Пейо Яворов, Николай Лилиев,
Теодор Траянов и др. Пише студии, драми, есета и много сонети. Пос
вещава ги на рано отишлата си любима Валентина, на Ламартин, Гьоте,
Св. Августин и др. В близо 50 сатирични и памфлетни творби той за
клеймява лъжата, двуличието, жестокостта на новото робство. Той зове
за пробуждане и предрича неизбежното рухване на комунизма, до което
мечтае да доживее.
Въпреки, че не може да публикува, в лицето на Любомир Генчев
Държавна сигурност открива „опасен човек“. На 18.10.1972 г., в 08.20
часа сутринта, Любомир Генчев е арестуван от органите на Народната
милиция и в дома му е извършен обиск, при който са иззети всичките му
ръкописи, а авторът им е подложен на дълги и продължителни разпити.
Образувано е оперативно дело под кодово наименование „Старика“. В
ареста Л. Генчев получава инфаркт. ДС смята, че той е психологически
и окончателно ликвидиран. След мъчителни разпити, непристойни об
носки, изпитани похвати за психическо смазване и унижения, след теж
ко инвалидизиране, най-после на 11.05.1974 г. следствието прекратява
делото поради силно влошеното му здравословно състояние. Последни
те осем години от живота си Любомир Генчев посвещава на възстано
вяването по памет на арестуваното си творчество. Той умира в Пловдив
на 29 август 1981 г.
Христина Генчева-Гушева успява през 1999 г. да предаде запазени
ръкописи на Ален Вилмен, професор по сравнително литературознание
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в университета на област Артоа, град Арас. Очарован и ентусиазиран,
френският учен успява през 2001 г. да вземе от архива на Държавна си
гурност досието на Любомир Генчев с част от конфискуваното му твор
чество. Днес произведенията му са издадени във Франция в 7 тома. В
архивния фонд на фондообразувателя се пазят тези елегантно и красиво
оформени книги (2003 – 2007).
Материалите от личния архив на Любомир Генчев обхващат пе
риода 1928 – 2008 г. със 117 документа, обработени и инвентирани в 94
архивни единици с 4982 листа. Фондът съдържа оригиналните му про
изведения в ръкопис – пет сбирки със сонети, три поетически албума,
пиеси, студии на френски език, значителен брой преводи от български
на френски език. Интересни са коментарите и бележките, които изпъст
рят всички тетрадки, те са като разговор на самотният поет с възмож
ния някога читател.
Във фонда на Любомир Генчев има оригинални негови снимки,
както и снимки с негови съученици и преподаватели от Френския ка
толически колеж. Фондът бе обработен с помощта на консултанта от
Справочно-библиографски и информационен отдел Доротея Кифорова,
която преведе всички документи от френски език.
Фонд № 67 е на Веселин Любомиров Николов. Композитор, ди
ригент, музиколог, джазов музикант. Роден на 30.01.1938 г. в Бургас. В
началото на 50-те години на ХХ век учи тромпет в Пловдивското музи
кално училище. След това учителства в гимназиите в Пещера и „Васил
Коларов“ в Пловдив. През 1960 г. се дипломира във Висшия селскосто
пански институт в Пловдив (сега Аграрен университет), а през 1968 г.
завършва с отличие Варшавския университет в Полша и защитава ма
гистърска титла по проблеми на музиката на ХХ век на тема „Инстру
ментална фактура на джаза след Втората световна война“8. В края на
60-те и началото на 70-те години у нас специализира източно-право
славна църковна музика при известния български композитор и теоре
тик Петър Динев. Става композитор и музиколог на свободна практика
и кореспондент на „Jazz Forum“ – орган на Европейската Джазова Фе
дерация (1969 – 1971). Ето какво пише за него Йордан Рупчев: „Веселин
Николов е от хората, които винаги са имали съзнанието за определена
мисия на този свят. Спомням си времето, когато се завърна от Полша.
Беше в края на 60-те. Джазът бе на кръстопът. Светът кипеше от
8
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идеи, а България преживяваше поредната си дълга зима. Точно тогава
се появи той. Надъхан с предизвикателния дух на Варшава, участвал
в създаването на европейската джазова федерация, Весо „Червения“
с мисионерска страст започна да сее семената на новите музикални
идеи. Словата му бяха причудливи и странни. Едва ли някой ги разбираше (как да забравя тази „асинхронна симултанна полиметрия“, която
не ми излиза от ума до ден днешен), но фанатичната убеденост, с която проповядваше, привличаше жадните и ги караше да го следват“.9
Още в началото на 50-те години на миналия век В. Николов свири
с „Веселите момчета“, известен за времето си оркестър в Пловдив. По
време на следването си в Аграрния университет организира и ръководи
студентски оркестър, сформиран от музиканти на всички висши учеб
ни заведения в Пловдив. През 1960 – 1961 г. е саксофонист на оркестър
„Амиго“ в София. През 1967 г. създава джазов квартет от пловдивчани
– В. Чардаклийски - пиано, Ст. Католиков - бас и Р. Начков - барабани, с
които участва на Джаз Джембъри във Варшава (1967 г.).
Веселин Николов основава и ръководи до 1984 г. формация „Бели,
зелени и червени“, първата професионална джаз формация в България
(1971). С нея участва в джаз фестивали в Прага (1974); Джаз Джембъ
ри – Полша (1975); Невада – САЩ (1976); Дебрецен – Унгария (1977);
Нюпорт – Ню Йорк (1979); Джаз Ятра – Бомбай; Джаз Фест – Калкута
и турне в Индонезия (1980); Джаз бюне – Берлин (1981); турне в Шве
ция (1981); турне в СССР (1982). Веселин Николов институционализира
джаза у нас през 70-те години на ХХ век. Той е създател и на формата
„Джаз и поезия“, която и до днес се използва. В България това е нещо
ново, непознато, което обяснява огромния успех на първите концерти на
„Бели, зелени и червени“ в София през 1972 г. Редом с имената на музи
кантите, стоят имената на Стефан Цанев и Радой Ралин.
В края на 1984 г. Веселин Николов създава „Веселин Николов сек
стет“, с който концентрира, участва в „Аполония-85“ и джаз фестивал
в Солун, Гърция. Две години по-късно става основател и ръководител
на нова формация „В. Николов – нова джазова линия“ и продължава да
реализира творческите си идеи, гостува в Прищина и на Международ
ния джазов фестивал в Белград (1987). През 1987 г. създава и ръководи
„Филипополис“ – ансамбъл за български и славянски църковни песно
пения. Той е негов художествен ръководител и диригент до 1992 г. С
9
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него участва на международните фестивали за православна църковна
музика – Хайнувка, Полша (1989); Москва (1990) и „Wratislavia Cantans“
Вроцлав – Полша (1990); осъществява голямо концертно турне в Ан
глия и Шотландия (1991); участва на фестивалите в Бергамо, Италия и
„Musica Sacra International“ – Германия (1992).
Веселин Николов е преподавател в Софийската музикална акаде
мия и в Музикалната академия в Пловдив (сега Академия за музикално,
танцово и изобразително изкуство); композитор в Българския филмов
център „Бояна“ – София; председател на Радикалдемократическата пар
тия в Пловдив и член на нейния висш партиен съвет; директор на Бъл
гарския културен институт във Варшава и създател към него, по идея на
папа Йоан Павел ІІ, на хор за българска църковна музика „Св. св. Кирил
и Методий“, състоящ се от професионални певци на Варшавската фил
хармония (1992 – 1995); ръководител на мъжки църковен хор „Българ
ски певци Филипополис“ – Пловдив; художествен директор на Българоамериканска асоциация в Маями, Флорида.
Веселин Николов е автор на много статии и реферати в академични
списания, на записи в радиото и телевизията у нас и в чужбина. През
1989 г. излиза книгата му „My favorite things“– „Моите любими неща.
Щрихи за джаза“ (изд. „Музика“). Има седем авторски грамофонни пло
чи, много награди и номинации – български и международни. Автор е
на музиката към българските филми „Всичко е любов“, „Борис І“, „Небе
за всички“, „Опит за летене“, „Мярка за неотклонение“, „Нощем по по
кривите“ и др.
Веселин Николов е обичан от много пловдивчани. През 2008 г. става
Почетен гражданин на Пловдив. Заради неговата уникалност – агроном
и магистър по музика, флейтист и саксофонист, композитор, музиколог,
лектор, специалист по ортодоксална музика и педагог, издател и съз
дател (на пространства, състави, ситуации, общества), лидер, политик
и администратор. А според музикалния критик и редактор Екатерина
Дочева: „…труден, но верен приятел, с неговата любима фраза: Нещата стояха точно така“ и „Гражданин на света, но и пловдивчанин до
мозъка на костите си.“10
Веселин Николов и неговата сестра Христина Николова правят зна
чително дарение на Пловдивската народна библиотека – предоставят
цялата лична библиотека на своя баща, ерудита и голям агроном Любо
10
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мир Христов Николов (1904 – 1992). Най-ценното се оказва, че фондът
на Пловдивската библиотеката се попълва с 55 липсващи заглавия.
Архивният фонд на Веселин Николов е организиран в 88 докумен
та, 14 архивни единици с 196 листа и едно CD. Интерес представляват и
запазените фотографии на музикантите от „Бели зелени и червени“ от
началните им изяви през 70-те години на ХХ век – Веселин Николов,
Огнян Видев, Алексей Ангелов, Тодор Каптебилев, Славчо Иванов.
Фонд № 68 е на Александър Бандеров. Поет, журналист, дълго
годишен редактор във в. „Отечествен глас“ и издателство „Христо Г.
Данов“.
Александър Костадинов Бандеров е роден на 16 юни 1933 г. в с. Ляс
ково, Асеновградско. Завършва селскостопански техникум в Хасково и
Висшия селскостопански институт в Пловдив (сега Аграрен универси
тет).
От началото на 60-те години на миналия век започва работа като
журналист в Пловдив. Първата си стихосбирка „Най-добрият урок“
издава през 1962 г. Следват още книги, поезия и проза, много публи
кации в периодичния печат. Утвърждава се като един от най-добрите
български поети през втората половина на ХХ век. Автор на изповеднопсихологическа лирика, Александър Бандеров е носител на национални
литературни награди.
Книгите „Вигвамите на Орилиа“, „Стихове от Онтарио“ и „Отбля
съци от малахит“ събират стиховете, писани в Канада, където Алексан
дър Бандеров заминава при семейството си през 1994 г. Последните му
поетични стихосбирки „Отвъд“ (2007) и „Сириус“ (2008) събират прия
телите и почитателите му на премиери в Пловдив.
Александър Бандеров умира на 9 ноември 2007 г. в Торонто, Кана
да. Според изричното му завещание, урната с праха на този „горд, неподкупен, чужд на суетата“ поет е положена в централните пловдив
ски гробища.
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Към приятелите
Не се отричайте от мен приятели,
когато ме охулят врагове.
В живота има и предатели,
и пропасти, и върхове,
а няма да ми стигне добрината,
не ще ми позволи и гордостта
да ви простя
страхът от светлината...

Стихове, обичани от поколения млади хора, станали емблематични
за гордостта и силата на човешкия дух. За журналистическата си дей
ност Бандеров е носител на наградата на СБЖ „Златното перо“. Той е
първият носител на наградата „Хермес“ на едноименното издателство
за книгата „Глухата тетрадка“ (1991). През 1993 г. става носител на на
градата „Пловдив“ за стихосбирката „Рушенето на часовете“.
Материалите от личния фонд на Александър Бандеров обхващат
периода 1933 – 2008 г., обработени в 67 архивни единици, 310 документа
с 840 листа. Не са малко личните страници на поета, които съдържат
текстове като послания, слова, спомени, пътеписи, разсъждения и мис
ли. Много запазени писма от личен характер с най-близките му хора
внушават образа на чувствителния лирик, обожаващ България. Прия
телските писма до него предават преди всичко творческите планове на
авторите им, както и поздравления по различни поводи (Николай Ка
занджиев, Емил Калъчев, Иван Цанев, Александър Геров, Иван Давид
ков) и други. Между запазените служебни документи се намира една
заповед за наказание на поета – мъмрене и лишаване от трудово възна
граждение за два месеца във връзка с делото на Стоян Васев. Годината
е 1987, а местоработата – издателство „Христо Г. Данов“. Честно заема
ната позиция на Бандеров е била повод и за поемане на отговорност с
цената на всичко.11 Затова този пловдивски поет е обичан и уважаван и
това показваха неговите съграждани на премиерите на новите му книги.
Личният архивен фонд на поета е предаден като дарение на Пловдив
ската библиотека от съпругата му Мария Бандерова през 2008 г. Приет
е лично от директора, г-жа Радка Колева.
11
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Фонд № 69 е на Верка Йорданова Ацева – историк, библиограф,
изследовател на българската възрожденска история и култура. Родена е
на 29 март 1922 година в Пловдив в учителско семейство. Родителите ѝ
са бежанци от Македония. Вера Ацева е внучка на Ботев четник – Ата
нас Николов Свещаров. А трима от братята на баща ѝ са участвали в
Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г., което бележи връх
в национално-освободителната борба на македонските и тракийските
българи. Вера Ацева завършва класическия отдел на Пловдивската де
вическа гимназия и Софийския университет – специалност история, и
втора – география. Получава и допълнителна квалификация по архи
вистика, библиотекознание и библиография.
Трудовият си стаж започва в сектор „Български исторически ар
хив“ на Народната библиотека в София. След година и осем месеца се
прехвърля на работа в Пловдивската народна библиотека, където се и
пенсионира.
През 1949 г. в Пловдивската народна библиотека се обособява отдел
„Специални сбирки“ и Вера Ацева става първият му завеждащ отдел.
Тя осъществява голяма събирателска, организаторска и проучвателска
дейност. Тези по-специални библиотечни материали, различаващи се
по определени белези от другите книги и периодични издания от ос
новния фонд на библиотеката, съставят фонда на отдел „Специални
сбирки“. Обособяват се следните сбирки от уникални издания: Ръко
писни книги; Български исторически архив; Сбирка от българска въз
рожденска книжнина; Редки и ценни издания; Сбирка от портрети и
снимки; Сбирка от щампи и гравюри. Вера Ацева има големи заслуги за
организирането на тези уникални и ценни сбирки. Изследователската ѝ
дейност има енциклопедичен характер – из областта на историята, ези
кознанието, политиката и революционните движения, просвета и кул
тура, изкуствознание, библиография. Ацева е автор на четири книги,
много статии в сборници и периодични издания. Участва с материали в
български и в чужди библиографии, както и с доклади в конференции и
научни сесии. Изнася лекции и беседи пред студенти и ученици, урежда
изложби. По-голямата част от публикуваните материали имат приносен
характер, а друга част са популяризаторски.
Най-значимият ѝ труд е „Архив на Николай Павлович. 1852 – 1894“,
издателство на БАН, 1980 г. Също незаменимо справочно пособие и
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до сега е нейната библиография „Тракия, Родопите и Средногорието
във възрожденската книжнина“, Пловдив, 1971 г. Вера Ацева умира
през 2009 г. в Пловдив. Според завещанието, което тя прави, личната
си библиотека и архив дарява на Пловдивската народна библиотека.12
Във фонда ѝ се намират и доста непубликувани статии на историческа
тематика за лица и събития от Пиринския край. Документите в личния
фонд на Вера Ацева обхващат периода 1874 – 2002 г., обработени и ин
вентирани в 43 архивни единици, 221 документа с 588 листа.
Фонд № 70 е на Коста Иванов Странджев. Български писа
тел и драматург, автор на очерци, разкази, повести, драми. Роден е на
12.01.1929 г. в Пловдив. Завършва Търговската гимназия в родния си
град, а след това и Стопанския факултет на Софийския университет.
Работи на Баташкия водносилов път като комсомолски инструктор и ре
дактор във в. „Водносиловец“ (1954). Бил е главен редактор на в. „Ком
сомолска искра“ (1959); завеждащ отдел и член на редколегията на в.
„Отечествен глас“ (1965); главен редактор на алманах „Тракия“ (1968);
член на писателската група към ЦС на БПС (от 1971 г.); кореспондент на
в. „Литературен фронт“. Член на Съюза на българските писатели (1969);
член на Българската комунистическа партия (1973); председател на Дру
жеството на пловдивските писатели. В творчеството си става изразител
на идеите на социалистическия реализъм. През 1973 г. става окръжен
народен съветник, а през 1979 г. е избран за общински народен съветник.
През 1977 г. е удостоен със званието „Заслужил деятел на културата“.
Награждаван с ордените „Червено знаме на труда“, „Кирил и Методий
ІІ степен“; „Народен орден на труда – сребърен“, медали за трудово от
личие в чест на годишнина от 9.ІХ.1944 г. – „40 години социалистичес
ка България“, „Сто години от рождението на Георги Димитров“, „1300
години България“. Съдържанието на фонда се състои от лични доку
менти, свидетелства, писма, ръкописи на пиеси, снимки, поздравителни
адреси за периода 1936 – 2009 г. Брой на документите 342 в 79 архивни
единици и 1236 листа.
Интерес представляват документите до него, изпратени от висшите
етажи на властта, ЦК на БКП, с изходен номер и указания, от Съюза
на българските писатели, Общинския съвет на българските професио
нални съюзи – Пловдив, издателства и организации. Не по-малко инте
ресни са писаните страници от фондообразувателя: докладни записки,
12

НБИВ, Ф. 69, арх. ед. 3, л. 8.
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информации, доклади до отдел „Международни връзки“ при Съюза на
българските писатели. Подробно, с много факти са споделени срещите
и пътуванията му във Финландия, Словакия, Франция, Съветския съюз
(Русия) и ГДР (Германия). Огромна е кореспонденцията на Коста Стран
джев, запазена в архива му – административна, лична, приятелска. И
много поздравителни адреси, картички, телеграми по повод 50-годиш
нината от рождението му.
Във фонда на Странджев се пазят много и различни документи
като разписки, рапорти, предложения, декларации, молби, свързани с
житейски и битови проблеми. А също и протоколи, заповеди и догово
ри, свързани с работата му като редактор на книги, пиеси и филми. В
личния фонд на Коста Странджев се намират три особено ценни ръко
писа. Никола Алваджиев изпраща до него с автограф „Улицата на която
живея в Пловдив“13 и „Летопис на пловдивските черкви“14. Интересни
са и автобиографичните бележки и спомени на Атанас Г. Пържилов от
с. Бойково, роден през 1869 година15.
Коста Странджев умира на 11 ноември 1991 г. в Пловдив. Запазени
са три броя некролози, издадени от близките му, Съюза на българските
писатели и от Общинския съвет на БСП – Пловдив.
Архивът на Коста Странджев постъпва в Народна библиотека
„Иван Вазов“ през 2009 г. като дарение от синовете му Иван Странджев
и Румен Странджев. Приет е от директора на библиотеката ст. н. с. д-р
Радка Колева. През същата година в библиотеката се подрежда юбилей
на изложба и се организира тържествено събрание по случай 80 годиш
нината му. Събитието е документирано с шест фотографии, които се
пазят в архива му.

НБИВ, Ф. 70, арх. ед. 66, л. 1–115.
НБИВ, Ф. 70, арх. ед. 67, л. 1–46.
15
НБИВ, Ф. 70, арх. ед. 68, л. 1–103.
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Годишник на Народна библиотека „Иван Вазов“
(2005 – 2013)
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА НА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ИВАН ВАЗОВ“ В ПЕРИОДА 2005 – 2013 Г.
БИСТРА САКЪОВА
Проследявайки дейността на Народна библиотека „Иван Вазов“
през последните десетина години, не би могло да получим една обективна картина за състоянието на издателската ѝ активност, без да отчетем променения социален контекст в страната през изминалите 25
години и тенденциите, наложени върху културния живот от обективните обществено-икономически и политически процеси. Преходът в
културата на България се осъществи в посока от държавно регулирана,
институционално администрирана, идеологически насочвана и финансово протежирана към идейно либерализирана, пазарно ориентирана,
финансово автономна, относително самостоятелна и ресурсно недооси
гурена култура.
От друга страна, е необходимо да се отчетат характерните особености на издателската дейност на Библиотеката като ведомствена, съпътстваща, подпомагаща и до голяма степен имаща подчинено-обслужваща функция спрямо основното предназначение на библиотечната
институция като второ по значимост национално книгохранилище след
Национална библиотека „Св св. Кирил и Методий“ и като най-голямо
регионално книгохранилище. Тази специфика поставя едно неизбежно
изискване, с което малобройният екип на Редакционно-издателския отдел перманентно се съобразява, като отговаря едновременно на изискванията на вътрешно-административната дейност, на необходимостта
от издаване на ведомствени, информационни и рекламни материали и
обслужващи акциденции за читателите, но успоредно с това контактува
с автори – историци, белетристи, поети и публицисти, които проявяват
интерес към досегашните издания и правят заявки за авторски издания.
Към тези обстоятелства се прибавя невъзможността на издателското звено към библиотеката да се конкурира равностойно на пазара за
печатни издания в условията на един добре разработен през последните
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25 години издателски бизнес в България, с утвърдени лидери в бранша
и с европейски критерии за качество на издателската и полиграфическата продукция, при условие че няма собствена книгоразпространителска
търговска мрежа. Такова съчетание от обстоятелства сякаш не оставя
полезен ход пред перспективата да се направи компромис с цената, с печалбата, с критериите за качество и естетическа стойност на изданията
и с тиражите им.
Ако все пак има верен ход, той е малко встрани от чисто пазарния
механизъм на издателския бизнес и доказва своето ефективно действие
през последните години, съчетавайки издаване на ценни за библиотеката книги в ограничени тиражи, свързани с история и библиография,
мемоаристика и документалистика, които са реализирани със собствен
институционален ресурс от една страна, а от друга страна – външни
поръчки на автори, които в повечето случаи представляват интерес като
краеведска, публицистична, есеистична и съвременна художествена литература – лирика и проза, основно на писатели от Пловдив и региона в
тиражи по поръчка на авторите, в повечето случаи невисоки.
По този начин Библиотеката подпомага развитието на съвременната българска литература, краезнание, историография и библиография,
дава своя принос в израстването на млади автори и в утвърждаването
на автори с повече книги в съвременния литературен процес. Редакционно-издателският отдел извършва компютърен набор, редактира,
коригира, технически редактира, извършва предпечатна подготовка,
компютърен дизайн и дигитален печат на изданията, присъжда ISBN от
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и ѝ изпраща задължителните депозитни бройки от тиража, представя изданията пред
ценителите и обществеността с информационни материали и реклама –
афиши, покани и премиери. Успоредно с това осъществява и политиката
си на възстановяване, опазване, репродуциране и реализиране на ценни
за националната библиография и библиотекознание и в частност за историята на Народна библиотека „Иван Вазов“ материали, документи,
каталози, историографски и библиографски сборници, справочници,
фототипни издания.
Не на последно място, важно значение за издателския процес има
обновяването на материално-техническата база и оборудването на отдела със съвременна дигитална печатна техника. Високият печат е сменен
с печат на офсетова машина и с дигитален печат още през 2006 г. По59
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късно, през 2010 г., печатна машина „Дупло“ за едноцветен ситопечат и
принтер „Коника“ за цветен дигитален печат изцяло заменят офсетовия
печат. Скенерът и лазерният принтер улесняват, допълват и затварят
технологичния процес на отпечатването. Технически се обновява и модернизира и Книговезницата в Библиотеката. Въвежда се съвременен
технологичен процес с машина за залепване на книгите с термолепило.
Правейки преглед на дейността на Редакционно-издателския отдел,
неизбежно опираме до въпроса какъв методологичен принцип да изберем и да използваме при структуриране на анализа – синхронен или диахронен, но тъй като съчетанието от двата метода представя най-пълна
картина на резултатите, представяме изданията в последователност по
години и по жанрове, след което по качествени и количествени показатели.
Книги, издадени през 2005 година:
1. Сборник „125 години Народна библиотека „Иван Вазов“ – годишник, история, библиография, краезнание, издание на НБ „Иван Вазов“,
Пловдив, печатни страници 190, тираж 160 броя.
Книги, издадени през 2006 година:
1. Йордан Велчев. „Съмнение и вяра“ – стихосбирка, лирика, поръчано издание, 36 печатни страници, 36 листа илюстрации, тираж 100
броя.
2. Масанобу Фукуока. „Революцията на една сламка. Въведение в
натуралното земеделие“ – поръчано издание, 112 печатни страници, тираж 500 броя.
3. Сборник „Кметовете на Калояново 1891 – 2006 г.“ – документално-публицистичен сборник, поръчано издание, 88 печатни страници с
илюстрации, тираж 200 броя.
4. Сборник „Страници от една любовна кореспонденция. 120 непуб
ликувани писма на писателя Йордан Стубел до Павлина Стамболова“,
съставители Радка Колева, Ивайло Христов – епистоларен сборник, издание на НБ „Иван Вазов“, Пловдив, 132 печатни страници с илюстрации, тираж 200 броя.
5. Костадин Костов-Кин. „Балканските войни 1912 – 1919 г. в световното кино“ – поръчано издание, 398 печатни страници, 16 листа
илюстрации, тираж 300 броя.
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6. Кирил Димитров. „Вълшебницата“ – спомени, поръчано издание,
120 печатни страници, тираж 200 броя.
Книги, издадени през 2007 година:
1. Илия С. Йовчев. „Дневни забележвания върху историята на Илия
С. Йовчев 1869 – 1875“ – дневник, мемоаристика, съставител Иван Марков, издание на НБ „Иван Вазов“, Пловдив, 306 печатни страници, тираж 200 броя.
2. Борис Кодиков. „Българската щурмова авиация 1938 – 2006“ –
поръчано издание, документално-публицистична повест, 536 печатни
страници, тираж 700 броя.
3. Добрина Баракова. „Вертикално“ – стихосбирка, лирика, поръчано издание, 44 страници, тираж 300 броя.
4. Борис Бушев. „Алтернативна двигателна система. За всеки човек“ – медицински очерк, поръчано издание, 44 печатни страници, тираж 150 броя.
5. Димитър Хаджииванов. „Килифарево – преди да се родя и след
това“ – документално-исторически краеведски очерк, поръчано издание, 400 печатни страници, тираж 20 броя.
6. Донко Дочев. „Провинциалният тоталитаризъм“ – 400 печатни
страници, тираж 300 броя.
7. Александър Бандеров. „Отвъд“ – стихосбирка, лирика, поръчано
издание, 120 печатни страници, тираж 310 броя.
8. Станка Бозукова-Славенска. „Угаснал вулкан“ – стихосбирка, лирика, поръчано издание, 44 печатни страници, тираж 120 броя.
Книги, издадени през 2008 година:
1. Сборник „Синева в белия лист. Книга за художника Пенчо Паскалев“ – сборник интервюта, рецензии, отзиви, издание на НБ „Иван Вазов“, Пловдив, 90 печатни страници с илюстрации, тираж 150 броя.
2. Радка Колева, Емил Стоицов. „Народната библиотека в Пловдив. Архивни документи 1879 – 1945“. 360 печатни страници, тираж 320
броя, издание на НБ „Иван Вазов“, Пловдив.
3. Христо Христов. „Сам в дъжда“ – стихосбирка, лирика, поръчано
издание, 78 печатни страници, тираж 300 броя.
4. Нерсес Касабян, Агоп Гилигян. „Библиография на арменските
книги, издадени в България 1885 – 1944 г.“ – библиографски справоч61

Бистра Сакъова

Издателска политика на Народна...

ник, поръчано издание, 260 печатни страници, тираж 300 броя.
5. Мария Бандерова. „Пепел от рози. Един живот с поета Александър Бандеров“ – мемоарна повест, поръчано издание, 126 печатни страници, тираж 120 броя.
6. Сборник „Професия, поприще, призвание“– юбилеен сборник,
посветен на 65-годишнината на Радка Колева, издание на Национала
библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, отпечатано в НБ „Иван Вазов“,
276 печатни страници, тираж 300 броя.
7. Димитър Стойков. „Убийството на Борис Сарафов и Иван Гарванов“ – документален очерк, поръчано издание, 92 печатни страници,
тираж 100 броя.
Издадени брошури:
8. „Правилник за работата на Общински съвет – Калояново“ – поръчано издание, 20 печатни страници, тираж 60 броя.
9. „Кукленските ръкописи в Пловдивската народна библиотека“ –
каталог, издание на НБ „Иван Вазов“, Пловдив, 30 печатни страници,
тираж 100 броя.
10. „Османо-турски документи в Пловдив“ – каталог, издание на НБ
„Иван Вазов“ , 20 печатни страници, тираж 100 броя.
Книги, издадени през 2009 година:
1. Иван Стоенчев. „Мало Конаре и неговите герои“ – публицистично-документален очерк, поръчано издание, 120 печатни страници, тираж 200 броя.
2. Мария Николова. „Рецепция на руската литературна класика в
България 1878 – 1912 г.“ – научно изследване, поръчано издание, тираж
150 броя.
3. Андрей Петров. „Като катедрали“ – стихосбирка, поръчано издание, 52 печатни страници, тираж 300 броя.
4. Радка Колева, Емил Стоицов. „Народната библиотека в Пловдив.
Архивни хроники 1945 – 2009 г.“ – сборник, издание на НБ „Иван Вазов“, Пловдив, 450 печатни страници, тираж 250 броя.
Книги, издадени през 2010 година:
1. Христо Найденов. „Унията 1860. Приносът на епископ Рафаил
Попов“ – документално-исторически очерк и изследване, поръчано издание, 114 печатни страници с илюстрации, тираж 100 броя.
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2. Нерсес Касабян, Агоп Гилигян. „Библиография на арменските
книги, издадени в България“ – библиографски справочник на арменски
език, поръчано издание, 132 печатни страници, тираж 50 броя.
3. Любомир Петков. „Истината за тайния план“ – документалноесеистична повест, поръчано издание, 143 печатни страници, тираж 270
броя.
4. Юбилеен сборник „Божана Апостолова“ – био-библиография,
мемоари, интервюта, рецензии, библиография, поръчано издание, 130
печатни страници с илюстрации, предпечатна подготовка.
5. Константин Касапов. „От хаос към творчество“ – фототипно издание, 192 печатни страници, тираж 100 броя.
Книги, издадени през 2011 година:
1. Анастасия Русинова. „Откровения“ – импресии, есеистичен сборник, поръчано издание, 24 печатни страници, тираж 50 броя.
2. Елена Даскалова. „Закъснял букет цветя“ – стихосбирка, лирика,
поръчано издание, 88 печатни страници, тираж 50 броя, дигитален печат.
3. Христо Найденов. „Унията 1860. Приносът на епископ Рафаил
Попов“ – документално-исторически очерк и изследване, поръчано издание, допечатка, 114 печатни страници, тираж 100 броя, дигитален печат.
4. Сборник „Иван Теофилов. Юбилеен сборник 80 години“, съставители Галя Лачева, Венета Ганева – библиографски справочник, издание на НБ „Иван Вазов“, 56 печатни страници, тираж 100 броя.
5. Русин Донев. „Автобиографично. Хроника на един живот“ – мемоари, поръчано издание, 246 печатни страници, тираж 100 броя, дигитален печат.
6. Ангел Пелтеков. „Преди сезона на снега“ – лирика, сборник стихотворения, поръчано издание, 112 печатни страници, тираж 100 броя.
7. Кирил Каймаканов. „Борци за свобода. Документална повест за
Продан Табаков и неговите другари“ – публицистика, поръчано издание, 128 печатни страници, тираж 100 броя.
8. Сборник „Перущица. Гласове от миналото, настоящето и бъдещето. Том 9–10“ – документален сборник, поръчано издание, 390 печатни страници, тираж 100 броя.
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9. Левон Апиосян. „Елементарен подход при решаване на вид неопределени уравнения в цели числа“ – помагало по математика за напреднали, поръчано издание, 106 печатни страници, тираж 160 броя.
Книги, издадени през 2012 година:
1. Радка Колева, Емил Стоицов. „Народната библиотека в Пловдив.
Архивен фонд. Първи свитък 1882 – 1892“ – сборник архивни документи, издание на НБ „Иван Вазов“, Пловдив, 260 печатни страници, тираж 100 броя.
2. Мария Болгурова. „Сонети“ – стихосбирка, лирика, поръчано издание, 75 печатни страници, тираж 100 броя.
3. Василка Танкова. „Родствеността в стопанското развитие на България“ – документално-историческо изследване, очерк, поръчано издание, 190 печатни страници, тираж 100 броя.
4. Кирил Каймаканов. „Перущица – свиден роден край“ – публицис
тичен очерк, поръчано издание, 210 печатни страници, тираж 100 броя.
5. Георги Ревов. „Дъждовен кадрил“ – лирика , сборник стихове,
поръчано издание, 105 печатни страници, тираж 100 броя.
6. Креса Стоянова. „Петър Бонев. Документи, материали, снимки.
Том II“ – документален сборник, поръчано издание, 80 печатни страници, тираж 100 броя.
7. Венета Ганева. „Моят цветен свят – книга за художничката Анастасия Ножарова“ – сборник публицистика, разговори, интервюта, рецензии и цветно приложение снимки на картини и декоративна керамика, издание на НБ „Иван Вазов“ Пловдив, финансирано от Община
Пловдив по спечелен проект, 85 печатни страници, тираж 100 броя, дигитален печат.
Книги, издадени през 2013 година:
1. Иванка Бакалова.„На свещ и вино“ – стихосбирка, лирика, поръчано издание, 45 печатни страници, тираж 100 броя.
2. Ангел Пелтеков. „И дом от багри неизтляли“ – стихосбирка, лирика, поръчано издание, 112 печатни страници, тираж 100 броя.
3. Стойчо Божков. „КреМъчни пътища“ – сборник разкази, поръчано издание, 119 печатни страници, тираж 100 броя.
4. Елена Дириманова. „Небесна любов“ – стихосбирка, лирика, поръчано издание, 76 печатни страници, тираж 100 броя.
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5. Димитър Матев. „История на род Богданови-Матеви“ – мемоарен
очерк, поръчано издание, 55 печатни страници, тираж 100 броя.
6. Стойчо Божков. „Пробуждане“ – беседи, поръчано издание, 104
печатни страници, тираж 150 броя.
7. Стойчо Божков. „Да се уча на слово не спрях“ – стихосбирка, лирика, поръчано издание, 84 печатни страници, тираж 100 броя.
8. Брошура „Лъвът – българският национален символ през епохата
на Възраждането“ – каталог, издание на НБ „Иван Вазов“, Пловдив, 28
печатни страници, тираж 30 броя.
От диахронния и синхронния преглед на изданията по години и по
жанрове ясно се вижда, че издателската политика на Народна библиотека „Иван Вазов“ през последните десет години е балансирана и включва
както собствени, така и поръчани заглавия, представящи разнообразни
жанрови разновидности – от поезия и белетристика, до научна литература и библиография. Малко над 24% от общо издадените книги са
реализирани със собствен за Библиотеката ресурс, т.е. почти една пета.
Цифрата не изглежда внушителна, но голяма част от собствените библиотечни издания са големи по обем (над 1000 печатни страници са само
трите тома на изданието „Народната библиотека в Пловдив. Архивни
хроники 1879 – 1945/1945 – 2009 и Архивен фонд 1882 – 1892“), тежки
като издирвателска работа и предпечатна обработка, особено свързаните с библиографски и справочен апарат, трудоемки и скъпи като издателски продукт, така че тяхната относителна значимост спрямо останалите поръчани заглавия всъщност надхвърля многократно тези 24% от
броя на издадените книги през последните години. Тези издания имат
приносен характер по отношение на националното библиотекознание и
библиография.
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Годишник на Народна библиотека „Иван Вазов“
(2005 – 2013)
ОТ РЕАЛНОТО КЪМ ВИРТУАЛНОТО И ОБРАТНО
СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ
Един приятел преди много години в непринуден разговор за все понавлизащите компютърни технологии ми каза – „Друго си е да хванеш
книгата в ръка, да усетиш тежестта на текста и да си я прелистваш“.
Нито една иновативна техника на този етап не може да замести тези
думи. Защото нищо не може да бъде по-добро от оригинала. Високите
технологии се създават да помагат, да правят живота ни по-добър, да ни
улесняват в нашето ежедневие и в никакъв случай, за да избутат книгата
от ръцете ни, колкото и да се опитват. Нима може нещо, което съществува
виртуално под формата на битове и байтове да ни накара да не поглеждаме към книгата на рафта? Не може. Ако не ми вярвате – спрете си тока.
Днес буквално се губим във вселенските размери на съвременното
интернет пространство. Физическите книжни тела преминават в дигитална форма и стават достъпни за всеки във всяка точка на световната
мрежа. И точно това е бъдещето. Но за да има дигитална форма трябва
да има реална оригинална такава. Тази нишка не може да бъде прекъсната. Ако пак не ми вярвате – спрете си интернета и ако впоследствие
се усетите, че гледате с празен поглед монитора – изключете главния
бушон. Книжната единица ще остане.
В навечерието на 135-годишнината на Народна библиотека „Иван
Вазов“ отдел „Автоматизация“ е прекосил стръмен и неравен път, за да
излезе на равната огряна от слънце информационна поляна, където се
намира в днешно време. През изминалите няколко десетилетия на автоматизиране на библиотечните процеси и библиотечното обслужване
са решени поредица от софтуерни и хардуерни въпроси. Не един път са
водени спорове относно основната програмна платформа. Следвайки неотлъчно еволюцията в операционните системи е преминато през DOS,
Windows 95, 98 и все още актуалните Windows XP, Windows 7 и 8.1, както
и сървърни базирани Linux и Windows. Не е нужно да споменавам какъв
възход е претърпяла компютърната индустрия от началото на 90-те годи67
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ни на миналия век до момента. Факт е, че си носим компютрите по джобовете. Факт е и че възходът продължава и Народна библиотека „Иван
Вазов“ винаги се е опитвала да бъде актуална с високо технологичните
новости. Никога не е прекъсван процесът на обновяване на компютри и
периферия с нови, дори и във време на криза. С постепенното нарастване на локалната мрежа и наличието на високоскоростен интернет почти
няма място в библиотеката, където да не може да бъде обособено компютърно работно място. Специализираният библиотечен софтуер за обслужване на база данни „CDS/ISIS for Windows“ все още изпълнява своите функции, но само времето ще покаже до кога. Въведеният нов софтуер
за обслужване и регистрация „E –LIB Регистрация и статистика“ за сега
се оказа удачно решение и получи своето заслужено място във библиотечния процес. Разбира се в тази насока има какво да се желае и променя
занапред. През погледа и тежестта на изминалите цифрови години автоматизацията е превърнала библиотеката в комфортно място за търсене,
намиране и получаване на информация. Може би след още няколко десетилетия тук ще се роди нов мега модерен дигитален и информационен
център, в който ще бъдат втъкани най-новите идеи и концепции в така
наречените и бързо развиващи се високи технологии. И това всичко ще
бъде в името на едно единствено нещо – книжния носител.
Отдел „Автоматизация“ при Народна библиотека „Иван Вазов“ до
този момент обслужва 111 автоматизирани работни места, 81 за персонала и 30 за потребители. В служба на библиотечните процеси работят
3 сървъра, които стоически съхраняват всички бази данни, локални и
web базирани. Разширяването на сървърното семейство е политика в
дългосрочен план, както и обособяване на отделна, специализирана и
климатизирана сървърна зала, в която машините да се чувстват спокойно и удобно. Търсенето на крайно софтуерно решение за единна библиотечна система все още продължава да бъде приоритет.
Преодолените препятствия по изминатия път не са никак малко, но
винаги се появяват нови. От огряната от слънце информационна поляна,
на която се намираме в момента тръгват нови пътища и пътеки не помалко стръмни и неравни. Ние сме длъжни да поемем по тях с цялата
тежест на натрупаните информационни знания. По пътя ще падаме и
ставаме отново, но трябва да продължим, за да стигнем до нова още поголяма и още по-слънчева поляна, където всяко стръкче трева да бъде
дигитално перфектно.
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ОБУЧИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА БИБЛИОТЕКАРИТЕ ОТ
ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ – ЗАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО
НА БИБЛИОТЕКИТЕ
СТЕФКА ИЛИЕВА
След обществените промени до днес, Методичен отдел, като част
от структурата на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, запазва
своите позиции на регионален квалификационен център за библиотекарите от областта. С излизането на Постановление № 153 на МС за преобразуване на културните институти в регионални библиотеки и музеи,
тези позиции се утвърждават.
Програмите за квалификационни занимания с библиотекарите са
съобразени с динамиката на библиотечно-информационните дейности.
Отделът инициира и провежда различни форми на поддържаща квалификация за библиотечните специалисти (семинари, работни срещи,
делови игри, конкурси, съвещания, стажуване на начинаещи библиотекари, практикуми, обмяна на опит).
Като отговорен за квалификацията на библиотечния персонал в
област Пловдив, отделът има ежегодна програма. Прегледът на квалификационните инициативи на отдел „Методичен“ в тази статия не
е изчерпателен, но желаещите да се запознаят детайлно с проведените
начинания за 9-годишен период, могат да проследят всички таблици на
квалификационната дейност за съответната година (Приложение № 5),
които отделът подготвя към годишния текстови и статистически отчет
на Библиотеката.
Семинарите са една от най-често използваната форма на обучение.
Тематичните семинари имат това преимущество, че позволяват една
тема да бъде разгледана по-задълбочено и обстойно.
От 2004 г. до 2008 г. включително се провеждат ежегодно прегледи
на нова българска художествена литература, наградени автори и книги
за предходната година. На тези срещи се канят за лектори преподава69
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тели от висшите училища в България. През 2004 г. лектор е била проф.
Инна Пелева (тогава доцент), ПУ „Паисий Хилендарски“, през 2005 г.
гл. ас. д-р Димитър Кръстев и ас. Г. Кръстева от ПУ, 2006 г. – журналистите Михаил Неделчев и Митко Новков от Сдружение на българските
писатели, през 2007 г. доц. Владимир Янев, катедра „Българска литература“, ПУ, а през 2008 г. за всички библиотекари от областта е представена издателската продукция на седем издателства: „Емас“, „AIG“,
„Кръгозор“, „Кралица Маб“, „Унискорп“, „Ера“ и „Захарий Стоянов“;
през 2011 г. – издателства „Жанет-45“, „Хермес“, „Просвета“, „Светулка-44“ и „Летера“. Това по-засилено внимание към български издания
подпомага библиотекарите при избора, придобиването и рекламата на
нови заглавия българска художествена литература.
През последните девет години, 2005 – 2013 г., акцент на обученията
е интеграцията на българските библиотеки в европейското пространство. Целта на тези обучения е да се насърчи интересът на библиотекарите към европейските проекти и програми и обществените библиотеки
да се превърнат в информационни центрове.
Още през 2002 г. е организиран регионален семинар на тема „Европейски проекти“ с гостуващ лектор н.с. Ваня Грашкина, координатор за
България на проектите на ЕС за публичните библиотеки, която запознава библиотекарите с проекта ПУЛМАН, а през юни 2005 г. се провежда
семинар на тема „Библиотеките и ЕС“ с лектор Ели Попова, координатор по евроинтеграцията на българските библиотеки, сега директор на
Изпълнителното бюро на Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА).
„Европейската културна политика и библиотеките“ е тема на редица съвещания, проведени през 2005 г. с библиотекарите от читалищните
библиотеки на общините Карлово, Първомай, Хисар, Калояново, Марица, Родопи. Двудневният семинар (11 – 12 октомври 2005 г.) „Ролята на
обществените библиотеки в представянето на информация за ЕС. Добри
практики в представянето на информационни услуги“ е една от проявите на Народна библиотека „Иван Вазов“, избрана сред шестте библиотеки в страната от Делегацията на ЕС в България и СБИР (сега ББИА)
за домакин на работна среща на посочената по-горе тематика. Присъстващи на семинара са библиотекари от Пловдив и областта, Пазарджик,
Смолян, Хасково, Стара Загора.
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През 2008 г. е организирана работна среща, посветена на европейските програми с лектори: доц. д-р Валентин Петрусенко, Философскоисторически факултет на ПУ на тема „Последни промени в развитието
на ЕС след приемането на Лисабонския договор. Приоритети на Комуникационната стратегия на Европейската комисия за 2008 г.“, Ели Попова „Европейски информационни мрежи в България“, Даниел Даковски –
директор на Европейски информационен център, Община Пловдив за
„Източници на информация за Европейския съюз“, Спиридон Александров и Евгения Борисова, държавни експерти в Министерство на земеделието и храните, Дирекция „Развитие на селските райони“ за „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013“.
Разглеждане на основните насоки на друг европейски проект –
„Калимера“ се провежда в залата на Исторически музей през ноември
2005 г. на съвместения регионален семинар на тема „Библиотеки, архиви и музеи – модел на ефективно партньорство“ за библиотеките от
Пловдивска област, Държавен архив, Регионален исторически музей и
Регионален Археологически музей – Пловдив. Библиотечната, музейната и архивната колегии от Пловдивски регион декларират на семинара
стремежа си за изграждане на регионална мрежа от краеведски ресурси.
Това става няколко години по-късно с изграждането на цифров портал
от дигитални ресурси на тези институции на тема „Балканската война“,
по повод 100 годишнината ѝ.
Една от най-значимите теми на всички обучения на библиотекарите за деветгодишния период е темата за библиотечния мениджмънт. Тя
е предмет на обучения на библиотекарите като част от редица международни програми: Американско-български библиотечен обмен (ABLE)
2004 – 2009 г., „Мениджмънт на обществените библиотеки“ на Британски съвет – България, 2008 – 2009 г., Програма „Глоб@лни библиотеки
– България“, 2009 – 2013 г.
На 26 март 2009 г. в Народна библиотека „Иван Вазов“ се провежда
обучителен семинар за ръководители на общински и читалищни библиотеки на тема „Мениджмънт на обществените библиотеки“, съвместна
инициатива на Британски съвет – България, ББИА и НБИВ. Гости на семинара са Цветанка Панова – мениджър „Проекти и програми“ към Британски съвет – България и н.с. Ваня Грашкина – тогава Председател на
ББИА. В семинара участват 50 ръководители на библиотеки с повече от
трима души библиотечен персонал от областите Пловдив, Пазарджик и
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Стара Загора. Четирима лектори провеждат обучение на директорите на
библиотеки от трите области за съвременните тенденции в развитието
на библиотеката и методите на управление, за подбора и мотивацията
на библиотечния персонал, сътрудничеството с другите организации,
застъпничеството и лобирането, стратегическото планиране.
„Лидерство за библиотеки в общински центрове“ е пилотно обучение по проект на ББИА, подкрепен от ИФЛА, което се провежда през
2011 г. с активното участие на Ангелина Ставрева, методист в отдела.
В рамките на мащабната програма „Глоб@лни библиотеки – България“, стартирала през 2009 г. и приключила през 2013 г., се обучават
общо 168 библиотекари от областта, които преминават през всичките
пет модула: Информационнни и комуникационни технологии, Организация и управление на обществената библиотека, Услуги на модерната
библиотека, Общуване и работа с потребители и общности, Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти. От тях 69 библиотечни специалисти са от Народна библиотека „Иван Вазов“, 17 са
библиотекари от двете Общински библиотеки на Асеновград и Карлово
и 82-ма са от целевите библиотеки на област Пловдив. В допълнителните надграждащи обучения по информационнни и комуникационни
технологии и електронни услуги на модерната библиотека се обучават
още 70 библиотекари от областта, включени в 7 групи от 10 участника.
Обученията се провеждат в модерния Обучителен център, оборудван от
програмата с 10 компютъра, мултифункционално устройство, мултимедиен проектор и лаптоп.
През 2012 г. и 2013 г. в Обучителния център се провеждат общо
шест обучения за граждани със специални потребности (хора със зрителни, слухови и двигателни увреждания). Създадени са партньорски
отношения със Съюза на глухите и Съюза на слепите в град Пловдив.
Освен обучения за библиотекари, отделът и най-вече регионалният
координатор на програма „Глоб@лни библиотеки – България“ за област
Пловдив, Златка Иванова, инициират стартирането на обучения в компютърна грамотност за граждани, които продължават и до днес.
За да се утвърдят библиотеките пред местните власти и обществеността са необходими познания за застъпничество и лобиране и тази
тематика е предмет на редица квалификационни занимания. Още на 10
май 2007 г. отдел „Методичен“ организира мултимедийна презентация
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на тема „Библиотечното застъпничество“ с лектор Нанси Болт, програмен директор на проекта ABLE (Американско-български библиотечен
обмен). Проявата е в рамките на множеството инициативи на библиотеката за отбелязване на Маратон на четенето, Национална библиотечна
седмица и Деня на библиотекаря. На презентацията присъстват около
80 представители на различни видове библиотеки от Пловдивски регион: читалищни, училищни, специални библиотеки и библиотеки към
висши училища.
На 16 ноември 2007 г. отново гостуващ лектор е Нанси Болт. Работната среща е продължение на обучението „Библиотечното застъпничес
тво“. На тази втора презентация на тема „Ефективно лобиране“ присъствуват 36 участници, които се обучават как успешно да формулират
библиотечни послания до законодателните органи, медиите, университетските общности, обществениците и училищни дейци, т.е. до всички,
които влияят на общественото мнение за библиотеките.
Знанията за лобиране помагат на библиотекарите да комуникират
успешно с всички законодателни органи от които зависи промяната на
законодателството за библиотеките или друго административно действие. Затова на 7 декември 2007 г. продължава третият етап от обучението за застъпничеството с темата „Комуникативни умения на библиотечните специалисти“ с лектор гл.ас. д-р Иванка Мавродиева от катедра
„Реторика“ на Философски факултет, СУ „Св.Климент Охридски“.
След няколко години темата е отново на дневен ред. На 20 февруари
2013 г. се провежда работна среща на тема: „Застъпничество. Лобиране за библиотеката и работа с местната власт“ за всички библиотекари
от обществените библиотеки на общините Пловдив, Марица, Родопи,
Стамболийски, Кричим, Куклен и Перущица. Разиграват се делови игри
в пет групи за изработване на „асансьорна реч“ и послания на застъпнически кампании с цел обновяване на материално-техническата база
на библиотеките и осигуряване на компютърна техника, въвеждане на
автоматизирано библиотечно обслужване, набиране на средства за абонамент на периодични издания и нова литература за деца.
Програма „Глоб@лни библиотеки – България“ включва темата за
застъпническите кампании в обучителната си програма. Затова „Кажете „Да“ на библиотеките“ е тема на Форум за местно развитие, проведен
в гр. Хисар през 2013 г. (20 – 21 юни) за целевите библиотеки по Програ73
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мата от две области – Пловдив и Смолян. Два дни библиотекарите се
обучават в изработване на ефективни застъпнически кампании.
През последните години все повече библиотеки създават онлайн
колекции от дигитални ресурси, до които потребителите имат достъп.
Нараства значението на процесите по дигитализация на ресурсите, затова темата за дигитализацията на културното наследство и участието
на Народната библиотека в европейски проекти е акцент на редица квалификационни занимания. На 12 декември 2012 г. отдел „Методичен“
организира семинар на тема „Проекти за дигитализация на културноисторическо наследство“ с библиотекарите от обществени, училищни,
университетски и специални библиотеки. На срещата присъстват 78
библиотекари от гр. Пловдив и областта. Димитър Минев, директор,
Антоанета Лесенска и Петко Георгиев запознават аудиторията с новите
дейности в процеса на дигитализация на културно-историческо наследство, с проекта ЕМБАРК и регионалния цифров портал – общ проект на
Народна библиотека „Иван Вазов“, Държавен архив, Регионален Исторически музей и Градска художествена галерия, Пловдив.
Предмет на работни срещи през последните десет години са още:
Обсъждане на новоприетия „Закон за обществените библиотеки“ с лектор Ваня Грашкина (2009 г.), „Библиотечните консорциуми“ с лектори проф. Александър Димчев, декан на Философския факултет на СУ
и Надя Терзиева, Директор на Български информационен консорциум
(БИК), „Авторското право и библиотеките“ през 2006 г. с лектор проф.
Вихър Кискинов, преподавател от СУ и с участието на експерт по тази
тема от МК, Дирекция „Авторско право и сродните му права“; „Информационната грамотност“ – национален семинар с участието на Гьоте
институт, а по-късно на същата тема се провежда и регионална работна
среща с библиотекарите от училищни и обществени библиотеки с участието на специалистите от отдел „Методичен“.
На работните срещи с училищните библиотеки се канят инспектори от РИО на МОН и се прави ежегоден анализ на библиотечната
дейност за изминалия период. През 2011 г. лектори са Ангел Ангелов,
маркетинг-мениджър на издателство „Сирма медиа“ и Иглика Ангелова, директор Образователни програми, Център за творческо обучение,
София. Те споделят идеите си за създаване на цифров портал за насърчаване на детското четене и за засилване ролята на училищната библиотека в този процес.
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За библиотекарите от специалните библиотеки се организират работни срещи не само в Народна библиотека „Иван Вазов“, но и в други
библиотеки за популяризиране на добрия опит (библиотеките при „Дом
на мъдростта“, Регионален археологически музей, Исторически музей,
Педагогическа библиотека).
Акцент на обученията с библиотекарите от специални библиотеки
и висши училища е въвеждането на нови стандарти като: „БДС ISO 690
Библиографско цитиране“, „БДС ISO 2789 Международна библиотечна
статистика“ и „БДС ISO 11620 Индикатори за резултатност“, нови нормативни документи. Чрез Центъра за продължаващо обучение за библиотекари се провежда обучение за 10 души на тема „Стандартизационен
практикум“ с лектор н.с. Елена Койчева, СУ и член на ТК 16 „Архивна,
библиотечна и информационна дейност“ към Български институт по
стандартизация.
На работните срещи с библиотекарите от обществени, училищни,
университетски и специални библиотеки се споделят впечатления от
обучения в библиотеки на други страни (САЩ, 2007 г., Англия, 2008 г.,
Международен конгрес на ИФЛА, 2009 г., Италия, Полша, 2012 г.).
Ежегодно библиотекарите присъстват на работните срещи на две
от фирмите за библиотечен софтуер у нас – СофтЛиб и PC-TM, които
представят най-новите си модули.
През 2013 г. библиотекарите от всички видове библиотеки на област
Пловдив присъстват на четири работни срещи по мрежи за запознаване
с изискванията за архивиране на документацията на организациите на
тема „Организация, съхраняване, експертиза, обработка и използване
на документите и предаването им от учрежденските в държавните архиви. Организиране на ведомствен архив“ с лектор Любен Вачуров, гл.
експерт в Регионален държавен архив – Пловдив.
Освен общите квалификационни срещи за всички библиотекари
от областта, всеки методист подготвя Програма за квалификационни
занимания за годината. При планирането на квалификационните прояви, методистите се съобразяват с конкретните потребности, знания и
умения на участниците. Обученията за библиотекари в малки групи в
общинските центрове създават възможност за диалог и споделяне на
опит. Методистите пречупват теорията през призмата на практиката и
дават насоки за работа в библиотеките. Включват се и по-активни фор75

Стефка Илиева

Обучителните програми за библиотекарите...

ми на обучение като практикуми, стажуване, делови игри, конкурси и
състезания, тренинги, обмяна на опит.
Практикуми се организират за начинаещи библиотекари, които нямат библиотечно образование. Основната цел на практикумите е да се
дадат практически професионални знания и умения за работа в библиотеките. През 2004 г. се провежда тридневно обучение за новите библиотекари. Последният практикум за начинаещи библиотекари от областта
се провежда на 5 март 2013 г. на тема „Библиотечна документация. Основни библиотечни дейности“. Стажуване в библиотеките се организира с цел задълбочаване на практическата и теоретична подготовка на
библиотекарите. Отдел „Методичен“ изработва план на стажуването на
начинаещи библиотекари в по-голяма читалищна или Общинска библиотека, за запознаване на място в библиотеките с технологията на библиотечно-информационните дейности.
Конкурсите са различен по вид форма на квалификация, целта на
които е повишаването на професионалните умения на библиотекарите.
През 2003 г. по инициатива на отдела се организира конкурс за най-доб
ра рекламна листовка сред читалищните библиотеки на община Марица. Резултатите от конкурса са възоснова на предварително изготвени
критерии.
През 2007 г. е обявен конкурс сред библиотеките на три общини:
Пловдив, Родопи и Марица на тема „Как библиотеката промени живота
ми?“ (Читателски истории за влиянието на библиотеките в живота на
хората). Конкурсът се провежда на два етапа: общински и регионален.
Сформирани са комисии за всяка община, която излъчва своя победител. Номинирани са 14 участници, а на заключителния етап са връчени
награди на победителите. Конкурсът доказва, че четящият човек не е
излязъл от мода.
През 2008 г. е проведен конкурс за есе за ученици от читалищните библиотеки на Пловдивска област на тема „Един прекрасен ден в
библиотеката“. Целта на тези конкурси е създаване и стимулиране на
навици на четене у децата от ранна възраст; създаване на възможности за персонално творческо развитие; стимулиране на въображението
и творчеството у децата и младите хора. Обмяната на опит е форма на
квалификация, която оказва голямо влияние за повишаване равнището
на практически знания и умения. Чрез нея се изгражда връзка между
76

Стефка Илиева

Обучителните програми за библиотекарите...

теоретичната и практическата подготовка на библиотекарите, показват
се различни начини за осъществяване на конкретни дейности.
Обмяната на добри практики дава възможност за сравнение и изява. Програма „Глоб@лни библиотеки – България“ насърчи споделянето
на добър опит сред целевите библиотеки по най-актуалните теми: въвеждането на електронни услуги в областта на заетостта и в културен
контекст, осъществяване на сътрудничество и партньорство между библиотеките и другите организации, опазване на културното наследство и
дигитализация на краеведските ресурси, културен туризъм, застъпничество и лобиране за библиотеките.
Обмяната на опит се извършва и в посока на въвеждането на новите информационнни технологии. Библиотекарите, които започнаха
автоматизация на библиотечните процеси, презентират опита си пред
свои колеги в региона. Така библиотеката при Аграрен университет –
Пловдив представи възможностите на локалната си мрежа пред колеги
от читалищните библиотеки на общините Марица, Родопи, Стамболийски, Перущица и Кричим, а библиотеката при НЧ „Г. Търнев“ – Пловдив
демонстрира възможностите на автоматизираната система „АБ“ пред
библиотекари на община Марица. Библиотеката при МУ през 2013 г. демонстрира новите библиотечни и електронни услуги, автоматизирането
на процеса на инвентаризация и обслужване на потребителите.
Деловите игри са активна форма на обучение, която се използва от
специалистите на отдел „Методичен“ и чрез тях се представят реални
ситуации от библиотечната практика. При игра на роли, обучаемите
създават проблемна ситуация с предварително определено разграничаване на ролите, които изпълняват. Такива ситуации и роли има във взаимоотношенията „библиотекар-длъжник на библиотеката“, „ръководител-библиотекар“, различни ситуации, които възникват, ако в екипа има
нов колега, „библиотекарят-изповедник на емоционалните проблеми на
читателите“ и др. Подобни делови игри са разигравани от библиотекарите на община Марица под формата на „Театър на библиотечния живот“ и са представени пред библиотекари от читалищните библиотеки
на град Пловдив. В този случай се наблюдава преплитане на два метода
на обучение – „игровият“ с метода на „демонстрация на добри библиотечни практики“. Сценариите на игрите са разработени от специалист в
отдел „Методичен“, но обогатени и развити от самите участници.
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Често в обучителните програми се използват тренингите. Няколко
тренинга са проведени с цел повишаване на компютърната подготовка
и уменията на библиотекарите, останали извън Програма „Глоб@лни
библиотеки“ – да издирват и оценяват информация от интернет, да обработват и организират библиотечни колекции в общините Асеновград,
Брезово, Раковски, Садово, Съединение, Първомай.
Най-многобройни са изнесените обучения в малки групи към Център за продължаващо образование към ББИА (ЦПОБ); две обучения
към фирма ЕвроАлианс за работа с програмата PowerPoint и работа с
периферна техника – 2007 г.; групи по десет обучаеми за писане и управление на проекти – 2004 г. с обучител Стоян Зайков към Център
за усъвършенстване на учители; 2007 г. за училищните библиотекари с
обучител ст. експерт на МОН Петър Хаджиничев, 2013 г. обучение към
ЦПОБ с обучител н.с. Ваня Грашкина на същата тема, но с обучаеми от
обществените, училищните и библиотеките към висши училища.
Така направеният преглед на обучителните програми на отдел „Методичен“ за деветгодишен период показва стремежа на методистите да
постигнат:
• Релевантност на темите спрямо нуждите на обучаваните.
• Възможност наученото да се приложи веднага на практика.
• Осъществяване на обратна връзка с участниците за установяване
на ефективността от обучението. Много ефективни се оказват онези методи и подходи, които позволяват споделяне на собствен опит, гледна
точка, оценка от страна на учещите.
• Еднородност на обучаваните по професионални интереси и степента на предварителната подготовка.
• Визуализиране на преподавания материал с помощта на мултимедия, помощни материали, които се раздават на участниците.
За да предлага на библиотекарите обучения, релевантни на очакванията и нуждите от квалификация, отдел „Методичен“ провежда анкета сред библиотекарите от Пловдивска област (2006 г.). Анкетата има за
цел да обобщи мнението на библиотекарите за необходимостта от квалификационна дейност: честота на провеждане на квалификационните
начинания и предпочитани теми. Изпратени са 250 анкетни формуляри
и са върнати 110. От всички форми на квалификационна дейност наймного предпочитания има към семинарите по основни теми от библио78
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течната теория и практика – 61 отговора. На второ място са посочилите
„Обмяна на опит в други библиотеки“ (51). Този факт се обяснява с това,
че библиотекарите вярват на реализирани дейности в библиотеките от
колегите повече, отколкото на „сухата теория“, поднесена от лектори.
Работните срещи през последните години се утвърждават като добра
практика и не е изненадващ резултатът, че са посочени от 44 библиотекари като предпочитана форма на квалификация. Разликата между тази
форма на обучение и семинарите е, че те дават възможност за по-активно участие на обучаемите и за взимане на решения по професионални
проблеми. Инструктажи от обучители за търсене на информация в интернет искат 27 от анкетираните. Макар и в по-малка степен прилагано
през последните години в практиката на отдел „Методичен“, обучението на място в библиотеките от методистите е посочено от 24 души. Дискусионните форми на обучение на библиотекари са нови практики за
отдела, но се оказват добре оценени като важна форма на квалификация
от 21 библиотекари. Електронните консултации са също нова практика
от последните години в дейността на отдела и 19 души я посочват като
свое предпочитание.
Тренингите минават едва на 8 позиция (18). Мултимедийното обучение, свързано с новите технологии, се радва на интерес от 13 души,
деловите игри се посочват едва от 9 библиотекари. На последно място
анкетираните са посочили дистанционното обучение като нова форма
на обучение.
На въпроса „В коя област от библиотечната практика се нуждаете
от допълнителна квалификация?“ анкетираните посочват на първо място „Участие в проекти и програми“ (60). Това се обяснява с най-голямата приложимост на подобна квалификация, най-добра переспектива за
придобиване на реални ползи, след спечелването на проекти – по-добро
финансиране и издигане на имиджа на библиотеката и библиотекарите.
На второ място библиотекарите посочват като желана тема за обучения
„Съвременните информационни технологии и стратегии на търсене на
информация“ (53), повлияни от реалните потребности в библиотечната практика и от необходимостта от знания за съвременните методи на
търсене на информация.
Липсата на нормативни документи, регламентиращи дейността на
библиотеките в България е причина анкетираните да посочват необходимостта от знания в тази област на трето място (40). Знанията на зако79

Стефка Илиева

Обучителните програми за библиотекарите...

ни, които не се отнасят пряко до дейността на библиотеките, но косвено
ги засягат като „Закон за народните читалища“, „Закон за авторското
право и сродните права“, „Закон за закрила и развитие на културата“ и
т.н. са също необходимост за библиотекарите. Набирането на средства и
лобирането за библиотеките пред местни и национални власти е тема,
която интересува голяма част от библиотекарите (34). Те осъзнават, че
придобитите знания в тази област могат да им помогнат да се издигне
имиджът на професията в обществото, да се финансират по-добре библиотеките и да развиват нови дейности и услуги, с които да привличат
още повече потребители. Проучването на потребностите на ползвателите и удовлетворяването им са свързани с темата за рекламата и маркетинга на библиотеката. Тази област също се оценява като важна за
анкетираните и те я поставят на 5-та позиция (29 души). Подготовката и
провеждането на уроци за информационна грамотност е традиционна,
но и съвременна тема, значимостта на която са оценили 18 библиотекари, поставяйки я на 6-та позиция.
Поддържането на библиотечната документация е тема, свързана с
извършване на рутинни дейности в библиотечната професия, но за наше
учудване тя се посочва на седма позиция от 14 души.
Предложения за теми на обучения дават малка част от анкетираните, извън конкретните теми и области, посочени в анкетата. Темите на
предложенията са: Насърчаване на четенето, Таблици на УДК, Библиотечното дело в съвременния свят, Културен туризъм, Създаване на WEB
страници. Идеите, които библиотекарите посочват за професионалното си усъвършенстване са следните: Участие във формите на текуща
квалификация, организирани от отдел „Методичен“ – 85; Включване в
специализирани курсове за английски език и компютърна грамотност –
54; Продължаване на образованието в по-висока степен – 16; Участие в
Центрове за продължаващо образование – 12; Четене на професионална
литература – 1. Най-многобройна е групата на анкетираните между 41
и 50 годишна възраст със стаж над 10 години. Това са хора знаещи и можещи, останали в професията, защото виждат в нея своето призвание.
Анализирайки квалификационната програма на отдел „Методичен“
за последните девет години могат да се направят още следните изводи:
• Квалификационните програми са насочени към всички библиотекари от Пловдивска област.
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• Програмите са диференцирани съобразно знанията, уменията, потребностите на персонала и вида на библиотеките.
• Най-голям дял в програмите имат семинарите на актуални теми
от библиотечната практика и работните срещи с информационен характер.
• Използвани са активни форми на обучение.
• В програмите се включват като лектори и обучители водещи специалисти в областта на библиотечното дело и хуманитарните науки,
информационни специалисти, ръководители на асоциации, преподаватели от висши училища, изявени библиотекари, представители на партньорски организации.
• Проучвани са квалификационните потребностите на библиотечния персонал като обучителните програми се съобразяват с тях.
Перспективите за развитие на обучителните програми за библиотекари от област Пловдив са обусловени от динамичните промени на
информационните технологии и лавинообразното натрупване на информация, които налагат непрекъснато обучение – от една страна за
поддържане на добри образователни страндарти в професията, от друга
за усвояване на принципно нови знания и умения. Разширяват се професионалните задължения и подготовка на библиотекарите поради промените в мисията на библиотеката – от хранилище на книгите, тя се
превръща в активен обществен и информационен център.
Въвеждането на нови информационни и електронни услуги предполага библиотекарите да умеят да се ориентират във високо технологична среда. Затова са необходими както информационни и комуникационни компетентности, прилагане на стратегии за информационно търсене
в чуждоезикови сайтове и бази данни, така и разширяване на сътрудничеството с повече европейски библиотеки и обмен на плановете за
квалификация, за да доближим квалификационните характеристики на
библиотечния персонал до европейските стандарти.
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Годишник на Народна библиотека „Иван Вазов“
(2005 – 2013)
ТЕНДЕНЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ИВАН ВАЗОВ“ – ПЛОВДИВ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКОТО
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННОТО
КНИЖОВНО ТВОРЧЕСТВО ВЪВ ВИРТУАЛНА СРЕДА
ДИМИТЪР МИНЕВ
Бъдещето на библиотеките и тяхното успешно съществуване през
настоящия век се съдържа в равновесието между съхраняването им като
институция със запазване на традициите и използването на нови технологии и стандарти при предлагането на широко достъпни дейности в
услуга на потребителите.
Една добра възможност по отношение опазването на библиотечните фондове е създаването на дигитални колекции, които да са на разположение на потребителите по всяко време, без ограничения, когато
се налага ползването на автентични документи. В последните години
много български библиотеки насочиха усилията си към цифровизиране
на своите ценни колекции, самостоятелно или чрез участие в различни
национални и международни проекти за дигитализация. Стратегичес
ките цели на тези програми са опазване на културно-историческото нас
ледство на страната ни чрез развитие на процесите по дигитализация
и създаване на Национална дигитална библиотека като част от Електронната библиотека на Европа. Това включва съхраняване и опазване
на важни национални книжовни паметници чрез съвременни методи и
технологии, създаване на възможности за бърз и ефективен достъп на
потребителите до дигитални ресурси в помощ на образованието, научните изследвания, културата и други области.
През 2008 г. Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив започна
целенасочено и последователно дигитализиране на значимите си и ценни фондове. Чрез участие в съвместни проекти с други библиотеки и с
помощта на софтуерни специалисти бе натрупан значителен масив от
електронни пълнотекстови бази данни. Интерес представляват електронните каталози „Старопечатни, редки и ценни издания“ от фондо85
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вете на отдел „Специални сбирки“, „Периодичен печат в България от
възникването му до 1944 г.“, обхващащ целия Източнорумелийски печат, голяма част от Възрожденския печат и редица ежедневни издания
от началото на ХХ в., уникалните колекции фотографии и картички,
носещи специфичния облик на времето, за което се отнасят. Може би
прави впечатление, че всички усилия са насочени към ценни паметници
от миналото. Това е така, не само заради стойността им, а и по причина,
че не съществува никакъв конфликт с авторските права.
Без съмнение, всички културни институции, в това число и Народната библиотека в Пловдив, са длъжници по отношение цифровизирането
на актуална книжовна продукция. А всеки културен виртуален портал
включва представяне и на съвременните писмени постижения – важна и
особено трудна задача, предвид Закона за авторското право и сродните
му права и произтичащите от него ограничения и трудности. Необходимо е да мислим в посока: как ограниченията могат да помагат, вместо
да пречат? Като анализираме позицията на съвременните автори, които
често се оплакват, че не достигат до своята публика и търпят разочарования от намалените тиражи, си мислим каква прекрасна възможност за
мащабна среща с публиката дава глобалната мрежа, колко потенциални
читатели се крият пред персоналните компютри. Защо да не провокираме този скрит потенциал? Ето защо Народната библиотеката инициира
работна среща с представители на най-големите пловдивски издателства, на меценати в областта на културата и бизнес-партньори с осъзнат интерес за подкрепа на културно-образователни проекти. Идеята е
да се създаде Оперативна комисия при Община Пловдив с председател
зам.-кмета по образование и наука, култура и туризъм със задачата да
се привлекат пловдивските издателства за подборно представяне на съвременното българско писмено творчество – при спазване на законните
интереси на авторите и с цел лесен виртуален достъп до писмената им
продукция. Интересна практика, която може да се заимства и преработи за виртуална среда е Public Lending Right (PLR) във Великобритания
за стимулиране на авторите от правителствени фондове за най-четените
книги в библиотеките.
Като говорим за Европеана имаме предвид европейска цифрова
библиотека, европейски цифров портал и няма нищо по-естествено от
това регионалните забележителности и факти в дигитален формат да
присъстват на информационния портал на Регионалната библиотека.
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Провокираме инициативността на регионалните институции и отправяме апел към всички тях да подкрепят и активно да се включат в изграждането на информационен портал, в който библиотеката ще участва с целия си потенциал, за да се осъществи общата ни цел за създаване
на информационно депо за града ни и впоследствие предоставянето му
в Европеана.
Дигитализирането на информация и улеснените способи за пренос
на данни са предпоставки за търсене на решения за по-пълноценното ѝ
използване и за усъвършенстване на взаимодействието „човек-компютър“. Това взаимодействие води до бум на знания и нови професии. Вече
са факт професии, които не са съществували до преди няколко години.
Появата им и необходимостта от адекватна подготовка за тях изискват
задължителни промени в квалификацията на библиотечните специалисти, т.е. необходими са решителни стъпки в посока придобиване на релевантна професионална и информационна компетентност.
Новите обстоятелства предполагат и нови форми и модели на сътрудничество. За пример могат да послужат публично-частните партньорства – една не особено използвана до сега, но перспективна възможност за здравословно и ползотворно обвързване на бизнеса с местната
власт; повече комуникации между технологичните и изследователски
центрове, защото материята е много динамична. С общи усилия на културните институции в града ни и с гъвкава координация от страна на
общинската администрация, към тази инициатива могат да се присъединят голяма част от определящите облика на Пловдив фактори. Необходимото представяне на пловдивските забележителности и емблематични артефакти във виртуална среда с помощта на мултимедията сега
е още по-наложително поради кандидатурата на Пловдив за Европейска
културна столица през 2019 г. Възможни проблеми могат да възникнат
поради различна компетентност на отделните институции, различно
отношение към качеството на дигитализираните източници или необходимост от координация и обмяна на натрупания опит в този процес.
Какви са очакванията на потребителите от виртуалната библиотека?
Интересно изследване за нагласите на младите хора и масовия потребител и критичността им при работа с Европеана прави екип от Университета „Strathclyde“ от Глазгоу, ръководен от д-р Милена Добрева. В
една анкета между студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“ – представи87
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тели на т.н. „дигитално поколение“ – ясно личи следното разбиране: „В
идеалния вариант една тотална дигитална библиотека би трябвало
да ни позволява да четем всяка книга, издавана някога, всяка архивна
единица, ръкопис, надпис или друг знак с информация, всяка статия,
писана във вестници, списания, годишници или журнали. Дигиталната библиотека би трябвало да разполага с копие от всяка картина,
фотография, филм или музикално произведение, създавани в миналото
и настоящето. В дигиталния архив би следвало да попаднат радио и
телевизионни програми. Самият Интернет би трябвало да се архивира
в гигантската библиотека, където ще се пазят копия на милиардите
„мъртви“ интернет страници, които отдавна не са активни, както и
на милионите изчезнали блогове.“ Коментар не е необходим! Остава висящ въпросът дали хората наистина искат да четат книги от мониторите
си. Всички проучвания показват, че докато научна литература често се
чете в интернет, последните бестселъри и значими литературни творби задължително се купуват на хартия. За да спечелят, онлайн книгите
трябва да станат мултимедийни, интерактивни, накратко: по-интересни
от хартиения си вариант.
Натрупаните в последните няколко години електронни бази създават необходимост от ефективно управление на ресурсите, от избирането
на подходяща платформа за управление. Основната цел е да се консолидират в една система информация, извлечена от различни електронни и традиционни източници, т.е. да се създаде универсален достъп до
ресурси. В този депозитариум на писменото наследство се налага нов
модел на комуникация – активна и динамична. Чрез създаването на възможности за интерактивно взаимодействие с всички социални групи,
библиотеката се превръща във важен елемент за придобиване на знания
и умения, осигурявайки открит и равен достъп до информация. Днес
обществените библиотеки интегрират в себе си натрупания обществен
интелект и новите технологии. Бъдещето е в споделянето на електронни
ресурси – нека го направим възможно с общи усилия!
Доклад, представен на Международната конференция „Българският прочит на
докладите „Новият Ренесанс“ на Комитета на мъдреците и „Стратегическият план
за Европеана 2011 – 2015“, Брюксел, 29 март 2011 г.
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Годишник на Народна библиотека „Иван Вазов“
(2005 – 2013)
КАТАЛОГИЗИРАНЕ НА СЛАВЯНСКАТА РЪКОПИСНА КОЛЕКЦИЯ
НА ПЛОВДИВСКАТА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА –
ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРЕЗ MARC21
АНТОАНЕТА ЛЕСЕНСКА
СЪБИНА АНЕВА1
І. Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив2 е най-голямото
извън столично хранилище на ръкописни книги в страната. Със своята
колекция от 356 паметника тя заема значително място сред обществените институции, призвани да опазват, популяризират и осигуряват достъп до средновековното писмено наследство, съхранено на територията
на нашата страна.
Ръкописната колекция на ПНБ не е каталогизирана в електронна
форма. За славянската част от нея (съставляваща третата по големина сбирка на славянски ръкописи в страната) е налична регистрация
на първо ниво – в инвентарна книга и на трето ниво – в научен опис,
издаден отдавна и превърнал се днес в библиографска рядкост. Затова
усилията бяха фокусирани върху изработването на каталог от стандартизирани описания на славянските ръкописи от ХІІ – ХVІІІ в., които
разкриват основните палеографски и кодикологични характеристики
на ръкописните паметници, като се използва последователно и във възможната пълнота единна схема на описание.
Предлаганият каталог (Лесенска 2013) на славянска ръкописна сбирка носи възможно най-пълната информация за колекцията, като постига
разкриването ѝ на равнище кодикологична единица, без да се стреми да
я контекстуализира в корпуса на запазените до днес български паметници. Като данни, той е значително по-синтезиран от научния опис и
представя описвания обект в по-общ вид. На този етап се цели постигането на точност и надеждност на поднесената информация, вътрешно
единство на терминологията в рамките на изгражданата база от данни
1
2

Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система“
По-нататък Пловдивска народна библиотека (ПНБ)
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и успоредяването ѝ с утвърдените за националната археографска традиция подходи (най-вече с Кодов, Райков 1976: 55-80), баланс на отделните
дялове на описанието, както и максимална формализация на данните.
Общите правила по отношение на единна терминология, структура,
степен на пълнота и подробност гарантират типизиране на всички елементи и са задължителни при формиране на масив от данни, който ще
бъде обработван за нуждите на публично достъпен електронен каталог.
Работата с ръкописите в хранилището беше предшествано от обстойно проучване на наличните описи. За периода на съществуването
си славянската ръкописна сбирка на ПНБ е била описвана постъпателно
два пъти – от проф. Беньо Цонев през 1920 г. (Цонев 1920) и от проф.
Красимир Станчев през 1982 г. (Станчев 1982). Освен тези два пълни описа, бяха прегледани и други четири важни източника, които съдържат
значителни масиви от данни за описваните обекти. Това са: (1) печатният каталог на Илия Йовчев от 1885 г. (Йовчев 1885), (2) студията на
Николай Райнов върху орнаментиката на ръкописната сбирка (Райнов
1925), (3) изследването на д-р Маньо Стоянов върху украсата на славянските ръкописи (Стоянов 1973) и (4) сводният каталог „Български
ръкописи от XI до XVIII век, запазени в България“ от 1982 г. (Своден
каталог 1982).
Каталогът съдържа описанията на 132 славянски ръкописа. При
избора на структурните елементи и композирането на схемата беше потърсено възможното приближаване до утвърдените в България подходи при описание на ръкописни паметници (Кодов, Райков 1976: 55–80;
Станчев 1985: 167–172; Списък 1987: 20–29; Джурова, Съйкова, Бояджиев 1998: 210–235) и максималната унификация при изработването на отделните описания. След анализ на използваните методологии в българската палеографска практика, бяха избрани следните елементи:
1. Пореден номер: възприета е класическата номерация във вид на
сигнатура и инвентарен номер, използвана в пълните описи на ръкописната сбирка, направени от проф. Беньо Цонев и проф. Красимир Станчев;
2. Название: следва жанровата типология на паметниците;
2.1. Индивидуално название: всяко алтернативно или наложено в
науката наименование на паметника;
3. Датировка: по възможност сведена в рамките на четвърт век;
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4. Правопис3: констативна характеристика на ортографските белези, наличие на ерови (Ъ, Ь) и носови (Ѫ, Ѧ) гласни;
5. Писмо: характеристика на типа писмо, принадлежност към определена школа;
5.1. локални (географски) белези: регионални варианти на типа писмо;
5.2. брой колони: брой текстови колони;
5.3. линиране/брой редове: брой на изписаните редове (при колебание се посочват границите на вариранe);
5.4. ръце: по възможност, идентифициране на броя преписвачи и
разграничаване на почерците им;
5.5. мастила: цвят на мастилата;
5.6. рубрикация на текста: сведения за интерпунктуацията;
5.7. надредни знаци;
6. Съдържание;
7. Бележка на писача: тук се отбелязва наличието на паратекстуални добавки, направени само от автора/преписвача;
7.1. Приписки: отбелязват се листовете, на които са запазени паратекстуални добавки, направени от поръчителя/собственика или от всяко друго лице;
8. Кодикологично описание;
8.1. количествена характеристика;
8.1.1. брой листове: ако в началото или края има добавяни при преподвързване листове, броят им се посочва с римска цифра, следвана от
броя на листовете в основното книжно тяло;
8.1.2. номерация на тетрадите: наличие, вид, място и начин на отбелязване;
8.1.3. размер на листовете: височина/ширина на листа в милиметри;
8.1.4. размер на текстовото поле: височина/ширина в милиметри;
Поради дискусионността на термина „езиково-правописна редакция“ (Велчева 1985:
128–137; Иванова 1980: 103–109; Иванова 1984: 41–47; Христова 1991: 50–55) и необходимостта от прилагането на комплексен езиково-правописен, палеографско-кодикологичен, текстологичен и културно-исторически анализ при диференцирането
на ръкописните паметници по този признак, не включихме маркера в стуктурата на
описанието.

3
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8.1.5. брой на свезките: състав (брой листове в една свезка –
quaternion, senion, binion4 или друго), количество;
8.1.6. липси: къде, колко и, ако е възможно, се уточнява броят им;
8.2. общо състояние: по скалата отлично, много добро, добро, задоволително, лошо; сведения за липсващи части, разкъсвания и петна,
различни механични повреди и т.н.
8.2.1. реставрация: наличие, дата и място на извършване;
8.3. материал: хартия, пергамент или смесен и кратки данни за него;
8.3.1. воден знак: идентификациите, направени от проф. Беньо Цонев и проф. Красимир Станчев са предадени пълно; за идентифициране на водните знаци с част от сбирката е работил Радоман Станкович5
(Станковић 2004 – 2005: 189–261). В случаите, когато тяхното описание
е направено от него, се позоваваме на неговата публикация6 .
8.4. подвързия: наличие; при липса се определя начина на съхранение на паметника;
8.4.1. материал: на капаците и облеклото на подвързията;
8.4.2. външни особености: общо състояние;
8.4.3. технология и украса: орнаментация и техника на изпълнение;
8.4.4. оригинална/съвременна;
9. Украса: обща характеристика на стила; сведения за вида, типа и
мястото на декоративните – изобразителни (миниатюри) и орнаментални (заставки, инициали, концовки, указалки) – елементи;
10. История:
10.1. произход;
10.2. предишен притежател и местонахождение: данни за миграцията на паметника; информацията за това поле е почерпана след работа с
инвентарната книга „Ръкописи и старопечатни книги“.
11. Придобиване: дата и начин – дар, покупка или др.
12. Литература:
binion = 2 bifolia или 4 листа; quaternion = 4 bifolia или 8 листа;senion = 6 bifolia и т.н.
Като сътрудник в Археографския отдел при Белградската народна библиотека
6
От общо проучените 108 ръкописа, отразените в източниците идентификации на
водни знаци по брой в каталога са както следва: проф. Беньо Цонев – 45, Радоман
Станкович – 23, проф. Красимир Станчев – 8; поради липса на техническа обезпеченост беше работено единствено с листовите фрагменти от ръкописната колекция.
4
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12.1. предишни описания и сигнатури: ИЙ; НР; МС; СК: фигурира
ли паметника в един от четирите източника – (Йовчев 1885), (Райнов
1925), (Стоянов 1973), (Своден каталог 1982) и с каква сигнатура;
12.2. издания: регистрира наличието на самостоятелно изследване
върху ръкописа;
12.3. библиография: публикации, в които е отразен конкретния паметник, дори когато става дума за единични позовавания;
13. Бележки: допълнителна информация за описвания обект или
препращат към подготвения палеографски албум.
Пределно краткия съдържателен обзор на колекцията с акцент върху основните белези (хронологичен, жанрово-типологичен и културно-исторически) би могъл да изглежда така: основен дял в славянската
ръкописна сбирка заемат паметниците от ХV – ХVІІ в. – около 90 на
брой, следвани от тези от ХІV в. – 16, от ХІІІ в. – 11, от ХVІІІ в. – 10.
Преобладаващият брой ръкописи са писани на хартия – 106, следвани от тези, писани на пергамент – 24. Книжните тела на 2 ръкописа
са комбинация от хартия и пергамент. По отношение на жанровата си
определеност ръкописите се разделят на три големи групи – Библейски
книги, Богослужебни книги и Сборници. Най-голяма е групата на Богослужебните книги – 78 на брой, следвана от тази на Библейските книги
– 33, Сборниците – 18 и Други – 2. Разнообразният състав на колекцията
е показателен за процеса на миграция на книжовните паметници през
Средновековието и в по-ново време. Най-значимите писарски средища
през ХV – ХVІІІ в. – тези в Етрополе, Карлово, Аджар, Куклен, Котел –
са представени тук със свои ръкописни образци.
За първи път се отразяват:
*важни данни за конструкцията на книжното тяло: броя и състава
на свезките, вида и наличието на оригинална номерация с указания за
мястото на нанасянето ѝ ;
*брой на липсващите листове; описват се наличните механични добавки към отделните ръкописи, имащи самостоятелно кодикологично
значение;
*прецизирана датировка на 31 от ръкописите, направена в резултат
на филиграноложки анализ;
*сведения за общото физическо състояние на ръкописите и наличието на реставрационни намеси;
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*данни за историята на ръкописите, движението им, мястото на намирането им, начина на придобиване и датата на постъпване им в ПНБ;
*библиографски посочвания за описваните обекти в научни публикации.
Каталогът на славянската ръкописна колекция на ПНБ носи цялостна, но неокончателна информация за сбирката и предполага нейна
бъдеща обработка в подробност и научна изчерпателност. С оглед на
пълното ѝ представяне е необходимо да се планира бъдещата работа по
изработването на описанията по предложената тук схема и на славянските ръкописи от ХІХ в. Натрупаният опит от работата по каталога
може да бъде полезен за нуждите на дългосрочен проект за създаване
на информационен масив, обединяващ археографски, кодикологични и
литературно-исторически данни за славянското ръкописно наследство,
съхранявано в българските библиотеки или да бъде основа за обсъждане на единна методология и схема за електронно описване на българските ръкописни колекции.
ІІ. Първи опит в България – електронен каталог на славянска ръкописна сбирка, базиран на формата MARC21 за библиографски данни
Идеята за адаптирането на схема за каталогизиране на ръкописи
във формата MARC21 за библиографски данни не е нова. Първи стъпки
в тази насока бяха направени в Централната библиотека на БАН през
2005 г. във връзка с каталогизирането на микрофилмовата сбирка на
славянски ръкописи. Беше направен темплейт за каталогизиране и той
успешно бе приложен при двуезичното (на български и на английски
език) описание на тези изключително ценни библиотечни документи. В
него не са представени в такава дълбочина характеристиките на ръкописите, но пък е обърнато специално внимание на параметрите на микрофилмите (Вж. по-подробно в Анева 2007)
Първият опит в България за създаване на темплейт за каталогизиране на славянски ръкописи на базата на формата MARC21 за библиографски данни започна през края на май 2013 г. Той се базира на стандартизирана схема на описание на славянските ръкописи, описана по-горе.
Основни принципи, които са спазвани при съставянето на темплейта са
следните:
*максимално спазване на смисловата логиката на формата и съоб
разяване с Anglo-American Cataloguing Rules – 2 edition;
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*отчитане на особеностите на библиотечно-информационната система Алеф500 и предвидените допълнителни услуги, които се генерират от нея;
*съобразяване със спецификите на ръкописа като вид библиотечен
документ.
С цел съхраняване на всички елементи от стандартизираната схема
на описание на славянските ръкописи и органичното им вливане във
формата MARC21 за библиографски данни полетата бяха смислово групирани. Всички полета, които се отнасят до група от библиографски описания или ядро от тематично подбрана информация, се вливат в едно
поле от MARC21, за да е възможно бързо ориентиране в записа. Този
подход осигурява и по-лесното индексиране, а оттам и по-адекватно
търсене и намиране на информацията. Например: цялата кодикологична информация се въвежда в поле 300 – Physical Description, а цялата
информация за подвързията намира подходящото си място в поле 563 –
Binding Information.
Работата върху темплейта продължава. Предвижда се тестването
му в продължение на половин година, за да бъдат въведени библиографските данни на поне една четвърт от ръкописите в ПНБ. Така ще се
проверят качествата му при каталогизиране на различни по съдържане
и физическа характеристика документи. При утвърждаване на окончателната версия се предвижда цялостно описание на ръкописната колекция, а като следващ етап създаването на разширен темплейт, който да
включва английска версия на българското описание. Така тези библиографски записи ще обогатят своята информационна стойност.
Съхраняването на ръкописното ни наследство е важна и отговорна
задача. Тя изисква комплексен подход от страна на библиотекари, реставратори, специалисти. Дейността по каталогизирането на колекцията на славянските ръкописи и публикуването им в онлайн каталог ще
допринесе за по-добрата информираност за богатството на колекциите
на ПНБ, както и ще стимулира продължаването на дигитализацията на
тези документи и тяхното предоставяне на широката читателска аудитория.
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Годишник на Народна библиотека „Иван Вазов“
(2005 – 2013)
ИВАН ДОБРОВСКИ И ОБЛАСТНАТА БИБЛИОТЕКА
И МУЗЕЙ НА ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ
РАДКА КОЛЕВА
„Всичкият този свят е едно истинско, велико и великолепно училище,
в което всеки, докато е жив, безпрестанно все се учи.
Как никой на този свят, даже и най-практиците и опитните,
и най-многоучените и високомудри, никой не може да бъде
непогрешителен нито в мислите и разсужденията си
нито в менията и решенията си?“
Иван Добровски

През 2012 г. се навършиха 200 години от рождението на Иван Добровски, „Тайнственият старец, отшелникът от моста на Марица,
легендарният Добровски“ – Иван Шишманов. Забележителен представител на българската възрожденска интелигенция, човек с изключително богат жизнен опит. Типичен представител на епохата на формирането и утвърждаването на националната идентичност на българите.
Иван Добровски се ражда на 1 април 1812 г. в Сливен. Учи
последователно в родния си град при даскалите Теодораки и Николаки,
бяга след Руско-турската война от 1827 – 1829 г. във Влахия, работи
като писар в Одеса. През 1836 г. се записва да учи в известната школа на
видния деец на гръцкото възраждане и прочут учен Теофилос Каирис
на о. Андрос, най-северния от Цикладските острови. В школата се
изучавали философия, филология, физика, математика, астрономия
и др. по най-съвременни за времето си методи. Негови съученици
са били видните български възрожденци Стоян Чомаков, Иларион
Макариополски, бъдещият пловдивски митрополит Паисий и др. Там
той проявил необикновени способности по математика, които удивили
самият му учител Каирис. За тия млади години на Иван Добровски Лука
Касъров пише в своя Енциклопедичен речник, по същество първата
българска енциклопедия: „Че си бъхтал главата върху квадратурата
на кръга и с възхищение вярвал, че е разрешил тая велика задача.“
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След закриването на школата Добровски отива в Атина, оттам в Белград, Букурещ, Браила, Цариград.
Връща се отново в Атина, пътува до
остров Самос, за да се срещне с Гавраил Кръстевич, бъдещия генерал-губернатор на Източна Румелия и през
1849 г. се установява във Виена. Трите години, прекарани в австрийската
столица, заемат важно място в живота на Добровски поради издаваното
от него там списание „Мирозрение“.
Пристигането си на 19 юли 1849 г. във
Виена Иван Добровски документира
в лично тефтерче, съхранявано в НБ
„Иван Вазов“ – Пловдив. Във Виена
Добровски общува с Драган Цанков,
Петър Берон, търговеца Христо Гешов, сърбите Вук Караджич и Константин Огнянович, големия словенски философ, юрист и славист Франц Миклошич, с бащата на Константин Иречек, Йозеф Иречек и редица други.
Първият брой на неговото списание „Мирозрение“ излиза през
септември 1850 г. и се издава със средствата на спомоществователи.
Според думите на Добровски то излиза в 1000 екземпляра, от които 100
се изпращат в Пловдив, 50 в София и т.н. В Пловдивската библиотека
„Иван Вазов“ се съхраняват всички броеве на списанието, в това число
издадените 5 броя във Виена през 1850–51 г. и двата броя, издадени в
Букурещ през 1870 г.
През 1852 г. Добровски напуска Виена, разочарован от австрийската
политика спрямо славяните и през Букурещ и Цариград заминава за
Русия, оттам през Германия и Англия пристига в Ню Йорк, където
както пише самият той: „Английски не знаяхъ хичъ. В Невъ Юркъ
седехъ 6 месеци“. В Ню Йорк очевидно Добровски е бил на издръжка
на гръцката диаспора, за което говорят неговите спомени и запазени
документи. Пътуването на Добровски до Америка през 1854 – 1855 г. е
първото документирано пътуване на българин до Новия свят. Какво ли
е тласкало този високообразован, прекрасно владеещ няколко езика, с
99

Радка Колева

Иван Добровски и Областната библиотека...

модерни за онова време виждания по проблемите на педагогиката, философията, социалните науки, човек, в тези му пътувания – политичес
ки мисии ли, по лични дела ли, или такъв е бил духът му? Едва ли ще
разберем, за него Иван Шишманов пише, че е бил потаен човек и с никого не споделял за целите на тези си пътувания. В сп. „Илюстрация светлина“ – първото добре уредено илюстровано научно-популярно списание с редактор-издател Йордан Михайлов, издавано в Пловдив в края
на ХІХ и началото на ХХ век – открихме впечатляващ текст за Иван
Добровски на д-р Димитър Минков от Сливен, който ще си позволим да
публикуваме с незначителни съкращения и със стария правопис:
„… За живота и дейносъта на Иван Добровски се е писало и другъ пътъ въ това списание, но ний считаме за неизлишно да съобщимъ
следните сведения, черпани главно отъ спомените на неговия ученикъ
Панайотъ Минковъ, както и отъ нашите лични спомени за този бележитъ мъжъ, съ който ни свързваше едно познанство въ течение на
повече отъ 20 години (1872 – 1896).
Иванъ Добровски се е родилъ въ Сливенъ презъ 1812 година. Училъ
е на островъ Андросъ, най-северния отъ Цикладските острови, при
прочутия на времето си ученъ Теофилъ Каири, който искалъ да основе
нова религия и да преустрои обществото възъ основа на нови политически и религиозни начала. За тази целъ Каири основалъ тайно общество, което напомня Питагоровото братство, Сенъ-симонизма и
Франкъ-масонството: членовете на това дружество се разпознавали
помежду си по известни външни знаци. Каири не е билъ материалистъ
въ смисълъ на древните философи Демокрита, Левкипа, Талеса, Емпидокъла, а е билъ теистъ, т.е. отхвърлялъ е божественото произхождение на християнството. За това свое учение той билъ преследванъ
отъ гръцкото правителство и гръцкия синодъ, който отъ черковните
амвони проклелъ него и неговото учение. Иван Добровски беше високообразован човекъ. Особено математическите науки той познаваше до
съвършенство, и може би не ще бъде преувеличение, ако кажемъ, че на
времето си той беше единъ отъ учените, ако не най-учения математикъ на Балканския полуостровъ. Още като ученикъ на островъ Андросъ, той проявилъ необикновени способности по математика, които
очудили самиятъ му учителъ Каири. Въ Сливенъ той разрешавалъ проблеми, които мъчно се подаватъ на разрешение съ помощта на една
само алгебра. Това ни навежда на мисълтта, че той е билъ запознат
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съ теорията на безкрайно малките величини, която по съвременната
терминология се нарича диференциално изчисление. Самъ той вярвалъ
въ своето велико призвание, т.е., че повиканъ на този святъ да потикне
напредъ човешкото знание по математика. Въ Сливенъ той най-много
е работилъ надъ проблемата, известна под названието Квадратурата на кръга. Види се, той искренно вярвалъ, че сполучилъ да разреши
тази прословута проблема, т.е., че не само намерилъ най-точното отношение между окръжността и диаметъра на кръга (което математиците означаватъ съ гръцката буква „пи“ = 3, 1415926535897…), но
че разрешилъ самата същностъ на проблемата, като азнамерилъ построяването на квадратъ равномеренъ на даденъ кръг – и той даже
доверително съобщилъ на свои близки ученици, че се готви да замине
за Парижъ, за да демонстрира пред Френската академия на науките
разрешението на тази проблема, макаръ че по-рано веднъжъ той вече
изпиталъ една несполука и дори известно разочорование по поводъ на
същата проблема. Работата се състои въ следното. През 1838 година
той се явилъ въ Атина предъ едно събрание (комисия) от учени математици, за да изложи своето разрешение на проблемата: въ времето
на доказванието се открило, че той прави некаква грешка въ изчислението; той се смутилъ и изгубилъ присъствието на духа; въ това
време единъ отъ членовете на комисията – види се човекъ злобенъ и
ядовидъ – грабналъ тетрадката отъ ръцете му и го ударилъ съ нея по
главата. Тази случка разбира се подействувала неблагоприятно върху
морала (!?) на Добровски, при все това той никога не изгубилъ вера въ
себе си, нито надеждата, че ще сполучи да разреши както тази, така
и други неразрешени до тогава проблеми отъ областта на математиката.
Добровски считаше математиката за основа на всички човешки
знания, въ това отношение той се явява съперникъ на Огюстъ Конта
и Хербертъ Спенсера, които тоже постановяватъ математиката въ
основа на своите класификации на науките. Въ Сливенъ той прекарваше животъ усамотенъ и не дружеше почти съ никого. Той живееше
въ наследената отъ родителите си къща, която после мина върху брата му Георги, който държеше дюкенче до същата къща, находяща се
на Машатлъка срещу градския часовникъ. Въ стаята си Добровски не
допущаше никого – дори най-близките си ученици. По некога презъ прозореца са го виждали, че той нещо пише заобиколенъ от книжа. Това
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беше дало поводъ да се разпространи верването, че той готви важни
съчинения за печатание. Други твърдяха, че той се занимава съ издирвания по висшата математика. Все тъй отшелнически той прекара
няколко години и въ Цариградъ (1874 – 1879), и отъ после въ Пловдивъ
(1880 – 1896) дето се помина на 28 януарий 1896 г. на 84 годишна възрастъ. Начинът по който Добровски прекарваше живота си въ Сливенъ, Цариградъ и Пловдивъ дава достатъчно основание за уподобяването му на Марловия и Гьотевия Фаустъ… Както и да е, но безспорно
е, че Добровски беше силенъ математикъ. Не само ученикътъ му Панайотъ Минковъ, но всички които го познаваха единодушно твърдяха
това. Особено учителите Добри Чинтуловъ, Сава Доброплодни и Тодоръ Шишковъ безъ колебание заявяваха, че въ областта на математиката съ Добровски мъжчно може да се мери някои.Той познаваше почти всичко, което древните математици Евклидъ, Архимедъ, Аполоний,
Ератостенъ, Хипархъ и др. бяха събрали по този клонъ на човешкото
знание. Ний не можемъ положително да твърдимъ, дали той е бил запознатъ съ - та на Нютона и съ неговата теория на флукциите, както
и съ мемуариите на Лайбница, но отъ всичко се вижда, че той е билъ
въ стъпките на тия двама учени, които независимо единъ отъ другъ създадоха Диференциалното изчисление. Наистина списанието му
„Мирозрение“ издавано първо въ Виена (1850 – 1851 г. – излезли 5 броя)
а после въ Букурещъ (1870 г. – излезли два броя) не съдържа негова студия по математика, но това се обяснява съ целта на назначението на
списанието. То имало за целъ главно да пропагандира идеята за славянската взаимностъ, на която Добровски останалъ веренъ до самата си
смъртъ и ползата отъ установяването на един общославянски езикъ.
Обстоятелството, че Добровски се е занимавалъ с квадратурата
на кръга и изгубилъ много трудъ и време да търси разрешението на
тази неразрешима проблематика, не говори противъ неговите способности по математика, тъй като историята на тази наука свидетелствува, че и други велики математици са губили време надъ същата
проблема. Добровски е учителствувалъ около двадесетъ години въ Браила, Сливенъ, о. Самосъ, Котелъ и другаде. Въ свръзка съ учителската
му дейностъ въ Сливенъ ще отбележимъ и този фактъ, че той още
около 1840 година е билъ привърженикъ на фонетичното начало въ българския правописъ и е ратувалъ за изхвърлянето на буквата (иже) из
българското азбуке, като буква излишна. Той поддържалъ, че щомъ за
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същия звукъ имаме две букви, то едната отъ тях трябва да се изхвърли, да се изхвърли и краесловния „ъ“. А по въпроса, коя именно отъ тия
две букви да задържимъ, то по исторически, филологически и икономически съображения, той билъ за запазване на буквата „І“ (йота). По
тази причина някои негови противници въ Сливенъ бяха даже го нарек
ли Даскалъ Яни Йотата. Няколко години по-после, той и въ списание
„Мирозрение“ се яви привърженикъ на тази реформа. Добровски беше
убеденъ славянофилъ, но въ неговото славянофилство имаше нещо възвишено: то подразумяваше равноправие между членовете на голямото
славянско семейство. Той беше представителъ на гр. Сливенъ въ първия
български съборъ по черковния въпросъ (1861 г.).
Отъ своите дълги странствувания по света – Европа и Америка,
Добровски се завръщал няколко пъти въ родния си градъ Сливенъ (1840,
1860, 1867 и 1872 г.).
Той имаше стройно телосложение, внушителна фигура: лице благообразно, чело високо, брада черна и къдрава. Облечен беше модерно,
винаги спретнато и при спазване безукорна чистота: дълъгъ рединготъ, бяла джилетка съ златна верижка и чиста гладена яка, която
меняше всеки денъ. Той правеше почти ежедневно своите разходки съ
извънредна точностъ, която напомня разходките на Кенигсбергския
философъ Канта. По неговите разходки човекъ можеше да урегулира
своя часовникъ. Когата той минаваше изъ главната улица въ Сливенъ,
хората се спираха и си шепнеха: „учениятъ даскалъ Яни минава“… Въ
Сливенъ той правеше разходките си къмъ държавната фабрика за сукна, въ Пловдив – по станционна улица, а въ Цариградъ – надъ Пера. Въ
Пловдивъ той се хранеше няколко години наредъ въ ресторанта на хотелъ „Родопи“, а по-после въ ресторанта на „Кацигра ханъ“. Тукъ той
живееше въ една стая въ хотелъ „Марица“, въ която отново никого
не пускаше. Въ по-напреднала възрастъ взе да се забелязва известна
промяна въ привичките му, най-вече… относно чистотата на облеклото му, както и въ чертите на лицето му. Характеристичната му
глава, която някой доста духовито беше нарекъл на Дарвиновската, въ
същностъ беше добила сходство съ тая на великия английски натуралистъ Чарлзъ Дарвинъ.
Добровски има големи заслуги къмъ отечеството, той не само
пръвъ даде поттикъ къмъ изучаването на математическите науки у
насъ, но беше и първиятъ проповедникъ на общославянската взаим103
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ностъ въ отечеството ни и единъ отъ родоначалниците на българския
периодически печатъ. Той беше светла звезда всредъ мрачната нощъ.
Безспорно е, че паметта му заслужава дълготрайна почитъ и името
му да бъде записано на видно място въ историята на нашето Възраждание!“
Името на Иван Добровски се свързва пряко и с началото на Областната библиотека и музей на Източна Румелия. Макар при уредбата на
автономната провинция да не е съществувал определен план за бъдещите областни институти – библиотеката и музея, вече е била узряла идеята, че материалите за тях трябва да се събират и за целта са се гласували
средства от Областното събрание.
Йоаким Груев, първият директор на Дирекцията на Народното просвещение, още през 1879 г. обмисля план за създаване на първата държавна библиотека и музей в Източна Румелия, съзнавайки, че в системата на народното образование народните, обществените библиотеки
би трябвало да стоят на първо място.
В архива на НБ „Иван Вазов“ се пази в чернова текста на сказката на Йоаким Груев, която той изнася пред Ученолюбивото дружество
през месец октомври 1879 г., и в която за първи път отправя призив за
откриването на Пловдивска публична библиотека:
„Много ми е драго за честта, която ми се падна пръвъ да подкача
реда на беседите, които новосъздаденото ученолюбиво дружество си
е предначертало като едно отъ средствата за да постигне что-то
си е турило на око. И азъ откакъ поблагодаря на почетното събрание
за готовността съ която се е затекло въ тая ограда, надея се, че ще
отговоря най-добре на неговото ожидание ако си избера за предметъ
на тая пръва беседа – именно библиотеката и беседите и да разкрия
колкото ся може ползите имъ влияние и резултати… И има ли потреба
отъ доказвание и убеждение, че и ние требува вече да ся погрижимъ за
основанието на публична библиотека?… человекъ се познава и по книгите, съ които бурави, защото и книгите, право да си кажемъ, състав
ляват единъ видъ общество. Добрата книга е единъ истинский приятелъ, другаръ, тръпеливъ и веселъ, който ни прибира и посреща все съ
същата добрина, весели ни и ни учи на младини, теши ни въ злочестие
и старостъ. Харните книги са кривалище на харни думи, на хубави чувства, колчимъ си ги смисли человекъ.
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Книгите са най трайното отъ произведенията на человеческий
духъ. Времято не може да стори никаква пакостъ на великите мисли.
Тий и днесъ си оставятъ тъй млади и росни, както ся били и преди векове, когато ги изрекли писателите имъ… Всички просвещени народи въ
другачно время имали ся библиотеки, било публични, било частни. Ако у
просветените държави толкова и толкова грижи се полагатъ за основание и за разположение на публичните библиотеки, то колко по усилия
ще е потребата отъ тяхъ за народи, които едва пристъпятъ чрезъ
прага на развитието си! И има ли потреба отъ доказвания и убеждения, че и ние требува вече да се приготвимъ! Ето зачто всякой единъ,
който съзнава тая истина и важността на една публична библиотека,
съ истинско удоволствие посреща и поздравява съставлението на Ученолюбивото дружество, което си е турило на око да учреди въ града ни
една такъва библиотека, която да отговаря на належащите потреби
отъ новото ни положение, и азъ не се съмнявамъ, че това предприятие
ще се увенчае съ пъленъ успехъ, стига само да се заловимъ за тая работа съ всичката си пъргавина и съ всичкото си постоянство и залягание, каквото се иска за такива важни и общополезни предприятия.
Ние наистина нямаме на ръка големи средства, но ако не истинемъ
въ ревността си, ако не се уморимъ, то и съ малкото щемъ направимъ
много и следъ години щемъ видимъ една доста обширна библиотека. По
нашите усилия и до тамъ не бива да се запратъ, не е работата само да
се похвалимъ, че сме учредили и имали голяма библиотека, а требува да
употребимъ въ полза това учреждение.“
За организирането на една Библиотека е необходим дълъг подготвителен период, като откриването ú за читатели е само финалният
завършек. Иска се време за натрупване на макар и минимален фонд,
неговото организиране, каталогизиране, оборудване на подходящи помещения, назначаването на персонал, изработването на правилници и
т.н. и т.н. Можем да приемем годината 1879 за начало на Библиотеката
на основание двата най-меродавни източника. Това са два от Рапортите
на Йоаким Груев до Генерал-губернатора на Източна Румелия Алеко
Богориди. В своя „Рапортъ предъ Негово Сиятелство Главний Управител“ за организирането на учебното дело в областта за 1881/1882 г. Йоаким Груев пише: „Още отъ началото на настоящето управление Дирекцията почна да полага основи на една областна библиотека и музей,
тая библиотека какъ се сдоби съ едно скромно количество книги презъ
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заминалото лято, тури се на едно особено управление“.
И вторият документ – пак рапорт на Йоаким Груев „Положението
на учебното дело през 1882/1883 г.“, в който той съобщава: „Областните
Библиотека и музей, на които началото ся положени преди три години,
тази година доста се обогатиха“. А три години преди, като се има предвид, че в отчета става дума за учебни години, е 1879/1880, първата учебна
година в Източна Румелия под ръководството на Директора Йоаким Груев. Следователно библиотеката „започва да се урежда“ непосредствено
след създаването на Източнорумелийското управление. В един „Дневникъ на различните книги“, запазен в архива на Библиотеката, е отбелязано: „За 1879 година – 186 книги, за 1880 година – 118 книги.“.
Преди да се даде законовата база на библиотеката като самостоен
институт, при Дирекцията на Народното Просвещение е съществувало
отделно книгохранилище, дето се трупал „имотът“ на бъдещата библиотека: „никакъвъ уставъ, никакъвъ правилникъ не уригулиралъ функциите на този книженъ складъ“. Но вече имало „особни списъци на книгите“, които се държали в „книговлагалището“, и които съставлявали
ядката на библиотеката. Тези списъци били отпечатани още през януари 1879 година и се употребявали в книгохранилището. Били два вида:
едни, съставени във вид на входящ инвентар, в който се е вписвала по
ред всяка книга щом е постъпвала в хранилището, и други, съдържали
разпределението на книгите по езици. В архива на библиотеката липсват цялостно тези първи списъци, които са водени в книгохранилището
и върху които вероятно са работили и Иван Добровски, и Александър
Башмаков. Това са и първите наченки на една библиотека, па макар и все
още неотворена за публика.
Библиотека още няма, но румелийските законотворци вече мис
лят за нея. От „Областните бюджети“ на Източна Румелия за бюджет
1880/1881 г. по бюджета на Дирекцията на народното просвещение са
били определени 6 000 златни гроша за библиотеката и 50 000 за купуване на старини. А за 1882/1883 година, годината на откриването на
Библиотеката, е определен един огромен за времето си бюджет от 200
000 златни гроша.
Дирекцията на народното просвещение взима бързи мерки за запазването на ценни археологически паметници и ръкописи. Първият
обнародван документ, който засяга библиотеката и музеят е Окръжно
№ 42 от 30 януари 1880 г., с което се нарежда на префектите в областта
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да запазват откритите старини и ги предават в книгохранилището на
Дирекцията. „Освенъ дето щатъ могатъ да се запазятъ наздраво, но
дето щатъ послужатъ на интересующий се учени при изследванията
имъ върху преминалото на нашата страна и нашенский битъ.“.
В Специалните сбирки на Народна библиотека „Иван Вазов“ се пазят три изключително ценни ръкописа, на които е отбелязана датата на
постъпването им във все още „книговлагалището“: Сборник от 16 век с
дата 19 февруари 1880 г., Требник от 16 век с дата 25 юни 1880 г., Слеп
ченски апостол – 9 листа с дата 23 юли 1880 г.
Започва да се търси и „способно лице“ да организира това учреждение – Областната библиотека. В архива на Йоаким Груев, съхраняван
в Библиотеката, се пази между многото ценни документи и едно лично
писмо на Емануил Богориди до чичо му Генерал-губернатора Алеко Богориди от 12 юни 1879 година. Очевидно е, че Груев е имал отношение
към проблема и писмото е препратено до него. В писмото наред с други работи Емануил Богориди пише: „Мисля че ще бъде много полезно
за страната и специално за Вас да прибегнете до услугите на младия
Иречек… Вие може да го натоварите със създаване и организиране на
Национална библиотека и Музей във Филипопол“.
Получил одобрението на Богориди и на Груев, Емануил Богориди
пише на Иречек на 22 юли 1879 г.: „Господине, натоварен съм с чувство
на живо задоволство, да ви предам едно предложение, което моят чичо
княз Богориди… ме помоли да Ви направя от името на правителството
на провинцията. Касае се да се създаде във Филипопол една библиотека
и един народен музей, когато си говорехме да се намери едно способно
лице да организира тия така полезни институти за бъдещото развитие на националната култура в тая интересна част на България, всички в началото помислихме за вас, … който сте най-подготвен, както
никой друг в Европа да ръководи такова едно създание. Аз бих ви Молил
прочие… да ма уведомите дали бихте били в състояние да приемете
една подобна мисия и ми съобщите вашите условия, които аз ще побързам да направя достояние на г. Груев, директор на Народното просвещение. Предложенията на румелийското правителство се състоят
от 500 златни наполеона годишна заплата. Струва ми се, че аз на ваше
място бих се изкушил.“
Но Иречек категорично отказва „…новиятъ редъ на нещата въ Румелия не ми се вижда още достатъчно заздравенъ“. Пък и вече води ко107
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респонденция с Константин Стоилов да заеме поста Главен секретар на
Министерството на народното просвещение на Княжеството, който и
заема по-късно. За следващите 1880 и 1881 г. няма документи или съобщения на съвременници да е предлагано на друго лице тази длъжност.
Но „книговлагалището“, което е все още към Дирекцията на народното просвещение вече функционира. За първи негов щатен чиновник –
уредник в началото на 1882 г. е назначен Иван хаджи Добровски Желев,
по рано наименувал се Йоан Добрович и още по-рано Йоанис Х. Добри,
който се е установил вече в напреднала възраст на 68 г. в 1880 г. в столицата на Източна Румелия – Пловдив.
Можем да предположим, че Иван Добровски напуска Цариград,
където живее от 1874 до 1879 г., вероятно в края на септември 1880 г.,
което е видно от запазеното в архива на НБ „Иван Вазов“ „Преходно
свидетелство“ (ф. 6, а.е. 3, л. 1), издадено на името на Иван Добровски,
роден в Кюстендил (!?), на 68 години, за свободно пътуване до София.
Документът важи само за отиване. В изследването си „Иван Добровски в перспективата на българския ХІХ век“ проф. Надя Данева пише:
„Какви са били съображенията на Добровски да скрие истинското си
родно място оставя тайна за нас“. Може би е мислил, че посочвайки
родно място в Княжество България, а не в Сливен, който е в Източна
Румелия ще получи по-лесно Преходно свидетелство?!
Тръгнал Иван Добровски за София, но се спрял и останал до смърт
та си в столицата на Източна Румелия – Пловдив. Първоначално искал да стане учител в някоя от създадените от Дирекцията на народното просвещение две реални мъжки гимназии в Пловдив и Сливен.
В НБКМ в София се пази препис от „Прошението“ му до Дирекцията
да бъде назначен като учител в родния си град Сливен от 23 декември
1881 г., което не се случва. Добровски остава в Пловдив и е назначен
очевидно в началото на 1882 г. за уредник на книгите в хранилището на
Дирекцията на народното просвещение. Борис Дякович пише в своята
брошурка „Исторически прегледъ на Народната библиотека и на музея
във Пловдивъ до Съединението“, издадена през 1905 г.: „…Уредникътъ
на книгите въ книгохранилището билъ Иванъ Добровски, специаленъ чиновникъ по тези работи въ Дирекцията на Народното Просвещение.“
В архива на НБИВ се пази и още един важен документ с дата 10
февруари 1882 г., потвърждаващ, че Добровски се занимава с библиотечни дела като уредник от началото на тази година – „Правилникъ
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на Областната Библиотека (книгохранилище или книговлагалище) въ
Пловдивъ“, съставен от Добровски, за който очевидно са ползвани правилниците на Софийската народна библиотека от 1880 г. и на Одеската и
Императорската Петербургска библиотеки. Публикуваме и самият Правилник със запазен правопис:
„Правилникъ на Областната Библиотека
(книгохранилище или книговлагалище) въ Пловдивъ
Чл.1 Областната библиотека въ Пловдивъ състои отъ две отделения, 1-во собствено Библиотеката или книговлагалище, въ което се
влагатъ разпореждатъ и пазятъ всички-те книги на Библиотеката,
2-о читалищна зала или стая, въ която стоятъ на прочит посетителите.
Чл.2 Речената Библиотека съ читалищното си отделение ще се
нарежда и управлява отъ единъ Библиотекаръ, който за сега ще има за
тъзи целъ единъ прислужникъ или помощникъ.
Чл.3 Библиотеката ще има свой собственъ печатъ съ речите отъ
горе му „Областна Библиотека в Пловдивъ 1882 г.“ Този печатъ ще се
полага на всяка книга или купена отъ Дирекцията на Просвещението
подъ ведомството на която се нахожда Библиотеката, или подарена
отъ някого щомъ постъпи въ Библиотеката като нейна собственостъ.
При печата ще има възрастающое число което въ списания имеющи
повече отъ единъ томъ секъ ще се повтаря същото съ прибавлението
на числото на тома.
Чл.4 Всичките книги ще се разпоредятъ въ особни Каталози (списъци) трайно.
А. Въ първия Каталогъ (списъкъ) ще бъдатъ разпоредени по материала, който съдържатъ, напримеръ Научни, физически или естествени науки и тамъ колкото е възможно различните имъ клонища особно,
и книгите отъ всякои единъ клонъ пакъ по възможностъ въ азбученъ
редъ съ забележвание на предиспомянати-те (членъ 3) възрастающи
числа при печата. Тъй също и други-те научни, филологически, исторически и пр. списания.
Б. Въ втория Каталогъ или Списъкъ ще бъдатъ написани по язикъ,
на който Европейски или неевропейски, по който и да е на света язикъ
бъдатъ написани като се варди и въ тяхъ до колко е възможно материално разделение и азбучния съвременно редъ, както се каза по горе.
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В. Въ третия списъкъ ще са написани пъкъ всичките библиотечни
книги само по азбученъ редъ безъ да се зема предвидъ материала. Тосъ
азбучен редъ ще бъде обаче за всеки по главенъ европейски язикъ особно.
Чл.5 Понеже е мъчно, и тако речи невъзможно библиотекаря и помощника му да знаятъ всичките нови и стари европейски язици, и още
по малко азиатски и пр., заради туй Библиотекаря ще има грижата
за непонятните нему язици да си има преводъ за надписите на такива книги на български, французки или руски. За което впрочемъ ще се
улеснява и отъ това що правятъ библиотекарите и техните прислуги, отъ които лицата искатъ на една книга да им напише съ същите
писма и речи съ местото и времето на изданието й както всяко това
е подписано въ заглавието на исканата книга эа читалищното отделение на Библиотеката.
Чл. 6 Щомъ дойде някои посетителъ за да ище да му се даде некоя
книга отъ Библиотеката за да я прочита въ читалищната стая или читалището, ще ся отправи до читалищний прислужникъ, който всякога
ще ся намира в читалището, отъ него ще земе едно малко късче книжка, билетче, на която ще напише книгата която ище съ истия й надписъ
въ заглавието отъ началния край на исканата книга, на същий язикъ
на който е тя, съ приложение на мястото и годината гдето и когато
е тя издадена, после Пловдивъ и деномесечието, датата, а най после
собственото си име цело и фамилното, или прозвище-то си (прякора си)
месторождението и занятието си. Всеки посетителъ не ще може да
поисква да му се дава за прочитание изведнъжъ освенъ една само книга.
Чл. 7 (добавен допълнително) Запретено е на посетителите като
влизатъ въ библиотечното заведение (собствено библиотека и читалището й) да иматъ съ себе си друга книга и печатно списание освенъ
принадлежащите на библиотеката.
Чл. 8 Като земне речената книжка (чл. 6) прислужника ще я подаде въ библиотеката на Библиотекаря. Той ще виде въ написания каталогъ дали тая книга ся намира въ Библиотеката, ако я има той ще я
даде на прислужника.
Чл. 9 Прислужника (или помощника) като земне исканата книга
отъ Библиотекаря ще я напише въ една нарочно държана расписна книга въ Библиотеката, която ще има подъ свое пазение Библиотекаря.
Тая расписна книга ще има на всеки две, една срещу друга стърници
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набележени (начертани съ моливъ наракосани), същия най-отгоренъ
страниченъ възрастающъ брой, а отъ края на двете страници други
възрастающий брой. Всяка прочее отъ Библиотеката книга, която
Библиотекаря ще подаде за прочитание въ читалището, на прислужника този последния въ новъ възръстаящъ брой открая на левата страница подиръ деномесечието ще я билежи съ заглавния й надписъ, сиречъ името на книгата на списанието и издателя, местото и времето
на изданието й и броя й при библиотечния печатъ (чл. 2). После като
я земне отъ прочитавшия посетителъ и я повърни на Библиотекаря,
тойзи последния предъ прислужника въ същия редъ на десната страница, отъ края на която ще бъде написан същия възрастящъ брой който е и отъ края на левата, подиръ деномясечието на получаването ще
записва самъ какъ е получилъ назадъ отсрещната, число еди кое, книга.
Чл. 10 Догдето най-назадъ ся приеме въ библиотеката и распише
отъ Библиотекаря за взетата отъ прислужника книга, ще бъде този
последния отговоренъ заради туй е длъженъ да има добро внимание
за библиотечните книги, които вручва на читающите посетители и
получава обратно отъ тяхъ.
Чл. 11 Ако някой отъ читающите посетители при отиването отъ
читалището заяви, че той има и въ следущия денъ да прочита същата
книга тогази прислужника като земни отъ него книгата ще я положи,
ведно съ подаденото отъ него късче книжка (чл. 6) в место, което ще
си има въ читалището определено за въ такъвъ случай, за да му я даде
когато на утринта или на другия денъ дойде пакъ, а речената книга
самъ той, прислужника ще я задържа и спазва въ особеното си писалище на разпореждането на библиотекарю за статистически може би
или други потребности на библиотеката.
Чл. 12 Ако тъй оставената книга отъ читателя той не дойде да я
поиска въ двата следуйщи непразнични дни, тогази прислужника безъ
да чака повече отнася и дава книгата на Библиотекаря, който предъ
него забелязва приемането й назадъ въ десната страница въ същия
редъ и същата бройка на листа както ся пакъ въ чл. 9, а съ деномесечието на получаването назадъ. Подиръ ако дойде пакъ преждния читателэ на същата книга може пакъ да я земне по първия начин, ако другъ
преди него не я е писмено поискалъ.
Чл. 13 В читалището ще има особна книга, въ която ще може всеки, който отъ посетителите пожелае да напише въ лявата страни111
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ца, съ деномесечието какъ е желателно да ся намира едикоя книга въ
Библиотеката съ приложение на подписа си подиръ една седмица наймного ще намира отговора написанъ въ отсреща на десната страница
срещу написаната бележка, споредъ решението за нея отъ страна на
Дирекцията на Просвещението.
Чл. 14 Ако реши Дирекцията да дохождатъ въ читалището на библиотеката и вестници за прочитание, за тяхъ трябва да има особно
отделение, или стая за което ще се състави и особенъ Правилникъ.
Чл. 15 Пушение и глъчка ся запретени въ читалището. Ако ли стане някои да проговори некому, то требва да става съ тихъ и нисъкъ
гласъ и колкото е възможно по вкратце.
Чл. 16 За навънъ отъ Библиотеката и читалището не ще се дава
никоя книга, освенъ съ писмено дозволение на Дирекцията подписано
отъ г-на Директора съ означение срока на туй дозволение, който срокъ
ще бъде колкото е възможно по-кратъкъ, за да могатъ да ся ползватъ
отъ същата книга и други читатели въ Библиотеката.
Чл. 17 Прислужникътъ въ читалището ще има всякога надлежно внимание, за да бъде учтивъ и усложливъ съ готовностъ и усърдие
къмъ всичките посетители, ще се варди отъ най-малка наскърбителна
речъ или отношение къмъ тяхъ, ще варди безъ никакво лицеприятие
реда по който всеки посетитель е заявилъ искането си по него да бъде
и изпълнението. Исключение ще може да бъде само единични (официални) потребности нетърпящи отлагане.
Чл. 18 Въ настоящия Правилникъ ще могат да бъдатъ изменения
и допълнения съ решението и потвърждението на Дирекцията въ началото на всяка година. Заради тази целъ Библиотеката ще има грижата презъ годината да забележва и събира такива; а/ колкото свои
размишления, наблюдения и опит си науми, б/ колкото забележки на
други те му ся предоставятъ, в/ колкото от правилници на други отколешни и следователно по опитни Библиотеки и читалище би съгледалъ
приложими въ тукашните под управлението му за въ полза и всевъзможенъ, постепененъ и по-добъръ успехъ и наредба въ този последниятъ.
Чл. 19 Освенъ книгите които е купила Дирекцията на Просвещението може всеки комуто е угодно и е помолен за туй да подарява
на Библиотеката каквито и колкото книги ще. За потребностите на
Библиотеката ще бъдат задържани, отъ които се намиратъ повече
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екземпляри отъ същата книга издани само по два екземпляра, на които само ще се прилага библиотечния печатъ съ същия възрастающий
брой, при който ще има писменно означение и на двата, какъ от нея
книга ся намират двойно число екземпляри повечето ще останатъ безъ
библиотечния печатъ, или особенъ други печатъ и нумерация, особено
положени (книгите и въ особенъ списъкъ написани) или частъ отъ тяхъ
ще може всяка година въ единъ предварителенъ месецъ поне, денъ въ
който книгите да се продаватъ съ публично наддаване и колкото пари
ся събератъ частъ останатъ от тъй продадените излишни книги ся
купятъ други които не са намиратъ в Областната библиотека.
Пловдивъ 10 февруария 1882 г. Иванъ Добровски“
На 1 май 1882 г., генерал-губернаторът на Източна Румелия Алеко Богориди утвърждава „Публично-административенъ правилникъ
за устройството на управлението на Областните Библиотека и музей“.
В архивите на НБИВ се пази и черновата на този документ, в който е
зачертано „Правилник“ и е написано „Законо-проект“, но очевидно в
канцеларията на генерал-губернатора са предпочели друго. В член първи на този вариант управлението се възлага на един чиновник наречен
„управител“, прието е обаче това лице да се нарича „библиотекар“. Една
справка в Енциклопедичния речник на Лука Касъров показва, че по
онова време под „библиотекар“ се е разбирало човек, който управлява
библиотека. Този ръкопис е писан от Иван Добровски. В деня на издаване на указа – 1 май, той е назначен за първи помощник, първоначално
на Библиотекаря Александър Башмаков, назначен на 21 май, а после на
Илия Йовчев и работи като такъв до 29 февруари 1883 г.
От запазената кореспонденция на Областната библиотека и музей
и Дирекцията на народното просвещение от началото на 1883 г. е вид
но, че е имало някакви недоразумения и спорове по оставката на Иван
Добровски, имало някаква интрига – ще подаде ли оставка, няма ли да
подаде, на която се слага край в началото на м. март. С писмо № 657 от
12 март 1883 г. директорът Йоаким Груев приема оставката и изпраща
свидетелство за прослуженото време на 71 годишния Добровски. Определена му е пенсия в размер на 113 лева, повишена на 166 лева, после
пак намалена… Очевидно тук се е включвала и персоналната пенсия,
дадена му още от Алеко Богориди.
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За следващите 13 години от живота на Иван Добровски няма почти
никакви сведения, освен написаното от Юрдан Иванов в излязлата през
1893 година „История на българския периодичен печат“, който описва последните години от живота на Иван Добровски в Пловдив: „Той
живее въ хотелъ „Марица“ (Панаир хан до реката б.н.) у една стая въ
която въ продължение на 4 години никого не е пускалъ въ нея. Какво
прави тамъ, никой не знае. Казаха ми, че когато случайно са оставали
отворени вратата на стаята му виждали, че писвалъ нещо и че ималъ
големъ купъ ръкописи“.
Живеел Добровски в една порутена стая, безкрайно занемарена, с
пропаднал таван, мръсни стени и още по-мръсно дюшеме, потънала в
прах и паяжини, с оскъдно обзавеждане, изтърбушено легло с някакви
парцали по него, два три сандъка и други вехтории, в която никой не
пускал. Картина, която неговите съвременници видели едва след неговата смърт. Дните прекарвал в четене на български и гръцки вестници в
някое от пловдивските кафенета. Хранел се в скромна гостилница, всеки ден с една и съща храна – попара от супа, порция пържени кюфтета и
сто грама вино. А всяка вечер, и в хубаво и в лошо време, правел разходката си до гарата и обратно до хана. За тези последни години от живота
на Иван Добровски, за неговия външен вид пише и Иван Шишманов,
срещнал се през 1894 година с него: „Облечен беше Добровски крайно
небрежно, при всичко, че в тоалета му не липсваше поне наглед – ни
една съставица от вълнения съвременен мъжки костюм. Ризата беше
някога колосвана и с яка, но толкова често и непрестанно употребяна,
щото беше се обърнала на отрепка. През едничката дупка за гръдното
копче би могъл да провре човек малкия си пръст, тъй бяха се разнищили
краищата й. Около смачканата яка се виеше хлабаво едно черно пращило – нещо като вратовръзка. Носеше ли Добровски над ризата жилетка или друга дрешка, не можеше да се види, защото никога не снемаше дебелото си черно палто, което лъщеше от мас. Панталоните,
колкото можеше да се види по крачолите от дългото палто надолу,
бяха сури шаечни, но изнищени и оръфани, „като че патки ги бяха щипали“. Кой би повярвал например, че тоя … небрежно облечен старец,
тоя скъперник за приказ в обществото беше необичайно деликатен.“
Починал Добровски през нощта на 28 януари 1896 година, „По всяка вероятност от простуда, съпряжена от голямо старческо изтощение.“ Погребан бил на общински разноски, доста тържествено. Град114
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ската управа на Пловдив назначава комисия в състав С. Бобчев, Иван
Найденов, Д. В. Манчов, Т. Начов, Йордан Михайлов и М. Икономов,
която прави опис на книгите, ръкописите и др. и ги предава на съхранение в Народната библиотека в Пловдив, директор на която по онова
време е Стоян Аргиров. Според отчета на Ст. Аргиров до Министъра
на народното просвещение „това наследство се състои отъ 124 екземпляра стари и нови книжки, списания и вестници – 76 и цялата му кореспонденция и ръкописи“. В сандъка му намират и голяма сума пари, в
лири, наполеони и рубли.
Какво е станало с ръкописите, книгите са налице в специален фонд
в Библиотеката? През 1949 г. Веселина Стоянова Аргирова предлага на
Народната библиотека 133 документа на Иван Добровски, които Библиотеката закупува за 90 000 лв. Очевидно когато е напускал библиотеката през 1897 г. Аргиров ги е взел със себе си и … „забравил“ да ги върне!
Днес част от тях са в НБКМ в София, а друга малка част – в НБИВ в
Пловдив.
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Годишник на Народна библиотека „Иван Вазов“
(2005 – 2013)
ФОНД „ПОРТРЕТИ И СНИМКИ“ – ИСТОРИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ,
КОМПЛЕКТУВАНЕ (1882 – 1924)
Петко Георгиев
Фонд „Портрети и снимки“ – кратък литературен обзор
Фонд „Портрети и снимки“ в Народна библиотека „Иван Вазов“ до
сега не е бил обект на големи и задълбочени изследвания и проучвания.
Няма да е пресилено ако кажем, че в повечето случаи за него е отделено
не повече от едно или две изречения, както на страниците на библиотечните годишници, така и в по-старите изследвания, свързани с историята на Библиотеката1. Мнозинството от авторите, засегнали тема за
специалния фонд, са или библиотекари, или изследователи, тясно свързани с библиотечното дело. Тук изключваме авторите, занимавали се
през годините с художествените достойнства, авторската отговорност
на една или друга колекция в състава на фонда, с една или друга отделна фотографска снимка.
Сред изследователите в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, засегнали проблеми, свързани с фонда, се отличава името на Вера
Ацева. Специалист, тясно свързан с обгрижването и създаването на
специалните библиотечни фондове. Нейните изследвания са ценен източник на информация от първо лице. Вера Ацева завежда отдел „Специални сбирки“ още от неговото формиране през 1946 г. Сама извършва редица нововъведения при формирането и иновиране на сбирките,
които влизат в състава му, като по този начин дейността ѝ става част
и от най-новата история на библиотеката. Тя издава десетки публикации в периодичния печат и специализирани научни издания, редица са
и брошурите и дипляните, свързани с интересната работа на отдела,
който ръководи. Така през 1964 г. излиза от печат и брошурата „Пътеводител на отдел „Специални сбирки“ в Народна библиотека „Иван
Дякович, Борис. Исторически преглед на Народната библиотека и Музей в Пловдив
до Съединението. Пловдив, 1906, 42 с.

1
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Вазов“ – Пловдив“2. В нея авторката описва някои от основните данни,
характеризиращи особеностите на специалните фондове и сбирки. Този
информационен текст става основа на едно по-широко известие, което
ще бъде публикувано през 1973 г. в Годишника на Народна библиотека „Иван Вазов“3. Данните, които авторката ни представя за фонда от
„портрети и снимки“, както в пътеводителя, така и в статията, не надхвърлят в най-добрия случай повече от няколко абзаца. Въпреки това и
двете изследвания представляват интересни извори, тъй като описват
развоя на сбирката в периода след 1944 г. Трябва да отбележим, че изследванията на Вера Ацева са често използвани, когато става въпрос
за специалните библиотечни сбирки, а редицата от авторите, които ги
цитират, го правят, без да подложат на особено съмнение написаното
от нея, предвид личната ѝ ангажираност с проблематиката. Можем да
кажем, че това от своя страна е довело до преповтаряне на една и съща
информация в продължение на десетилетия, без да бъде подложена на
критика. Няколко са фактите, около които се изгражда краткото познание за фотографската сбирка и нейната история. Някои от тях са написани първо от Илия Йовчев, преповторени са от Борис Дякович и в последствие изведени и от Вера Ацева, Мари Мардиросян и Цветана Нанова.
С изключение на авторите, пряко свързани с нашата библиотека,
останалите изследователи, които се занимават с фотографските снимки
като извор на историческо и научно познание в България, не проявяват
задълбоченост при разглеждане на темата. В повечето случаи те споменават специалната ни сбирка маргинално и в контекста на обща информираност, като не рядко ѝ отреждат второстепенна и третостепенна
роля сред другите архивно-документални хранилища в страната. Този
своеобразен фонд, както го наричаме, обаче е попаднал на няколко пъти
в изследванията на Дора Попсавова, чиито трудове се смятат за основополагащи в изследването на нагледните и фотографските документи в
България.
Дора Попсавова дълги години се занимава с изучаване и описание
на фотографските и визуални документи, съхранявани в Националната
библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ и сродните ѝ архивни и културни
Ацева, Вера. Пътеводител на отдел „Специални сбирки“ в Народна библиотека
„Иван Вазов“ – Пловдив. Пловдив, 1964.
3
Ацева, Вера. Отдел „Специални сбирки“. В: Годишник на Народна библиотека
„Иван Вазов“. 1944 – 1969. Пловдив, 1973, с. 61–70.
2
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институции. Нейни са допълненията към съставените от Йордан Пеев
„Правила за описание на фотоматериали“4, публикувани през 1953 г., по
които се ръководим в голяма степен и днес, съобразявайки електронните модули с изведените от тях задължителни области на библиографското описание. Нейно дело са и трите тома „Опис на сбирката „Портрети и снимки“ в Народна библиотека „Кирил и Методий“ – огромен
и ценен труд с богат справочен апарат. Във връзка с всички тези дълги
години работа с обследване на темата, през 1984 г. излиза от печат и найценното ѝ изследване – „Фотографските снимки като исторически извори“. Този труд има за цел не просто да докаже, че фотографските документи са исторически извори със самостойно значение, а и да набележи
перспективи за развитието на фотодокументалните сбирки като важни
сегменти в системата на научната комуникация в България5. Можем да
кажем, че за поставените от авторката проблеми и перспективи са намерени рационални и в много случаи единствено възможни за времето
решения, колкото и да са остарели те от гледна точка на съвременните
информационно-комуникационни технологии. Слабости, ако можем въобще да ги наречем така, има не само в научно-техничките препоръки
на авторката, адекватни за времето, в което са изведени, но най-вече по
отношение на фотографската сбирка на Пловдивската Народна библиотека „Иван Вазов“. Тук Попсавова преповтаря идеи, хипотези и твърдения за тази сбирка, публикувани година по рано в статията ѝ „Фотодокументи за българската история в сбирката „Портрети и снимки“ при
Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив“ в Известия на Народна
библиотека „Кирил и Методий“ за 1983 г.6 Можем спокойно да кажем,
че тази статия до настоящия момент е единственото „по-сериозно“, нарочно и целенасочено изследване на фонд „Портрети и снимки“ към
Пловдивската библиотека. В него, обаче, освен изтъкнатите достойнства на сбирката като важен извор на историческо и научно познание –
„допринасящо за допълване на съществените липси от общонационално значение в значително по-богатата сбирка на Народна библиотека
Пеев, Й. и Д. Белчева-Попсавова. Правила за описание на фотоматериали. В:
Известия на Държ. библ. „В. Коларов“ за 1953 г. Юбилеен сб. С., 1955, с. 287–293.
5
Попсавова, Д. Фотографските снимки като исторически извори. С., 1984, с. 8–9.
6
Попсавова, Д. Фотодокументи за българската история в сбирката „Портрети и
снимки“ при Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. В: Известия на Народна
библиотека „Кирил и Методий“. Т. 24. С., 1984, с. 509–527.
4
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„Кирил и Методий“7, което е неоспорим факт, има редица пропуски,
неточности и грешни изводи, свързани с историята, комплектуването,
организацията и развитието на фонда. Заложените от Попсавова изводи
в публикацията, са официални и до сега не са оспорени, което автоматично ги прави меродавен извор за фотографската сбирка на библиотека
„Иван Вазов“ – Пловдив.
Тръгвайки от някъде, трябва да кажем, че още в самото начало на
статията Дора Попсавова определя данните за историята на сбирката
като оскъдни, едва ли не „незначителни“, преповтаряйки този наложен
стереотип в публикациите на Вера Ацева8 и Цветана Нанова9. Без особено издирване и проучване на въпроса за фактическото начало на организирания фонд „Портрети и снимки“, авторката заявява годината 1946
г., когато библиотеката поема според нея по „нов път на развитие след
победата на социалистическата революция у нас“.10 Това твърдение е
невярно, тъй като начало му е сложено още в далечната 1921 г., а през
1924 г. съществуването му е подкрепено с подписа на Окръжния управител на Пловдив върху създадената инвентарната книга. Този проблем
ще бъде засегнат надолу в текста, където по-обстойно ще разгледаме
въпроса за историческото развитие на фонда. Когато стигнем до разглеждането на тези въпроси ще установим, че най-малко като „оскъдни“
могат да бъдат наречени данните за историята на фонда. Истина е, че
голяма част от тях са забравени и разпокъсани. Десетки са документите
в необработения архив на библиотеката, които дават отговор на много
„неизвестни“ около живота на фонда, а целта на тази работа е именно
това, максимален обем от информацията да бъде систематизирана и популяризирана. Това от своя страна ще развенчае изтъкнатите от Вера
Ацева, Цветана Нанова и Дора Попсавова тезиси.

Пак там, с. 525.
Ацева, Вера. Отдел „специални сбирки“. – Годишник на Народна библиотека „Иван
Вазов“. 1944 – 1969. Пловдив, 1973, с. 61–70.
9
Нанова, Цв. Специалните сбирки на Народна библиотека „Иван Вазов“. В: Годишник на Народна библиотека „Иван Вазов“. 1970 – 1973. Пловдив, 1976, с. 67–77.
10
Попсавова, Д. Фотодокументи за българската история в сбирката „Портрети и
снимки“ при Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. Изв. на Народна библиотека „Кирил и Методий“. Т. 24. - С., 1984, с. 510.
7
8
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Фонд „Портрети и снимки“ – началото (1879 – 1924)
Една от отправните точки, с която би следвало да започне това изследване, струва ми се, е именно изясняването на въпроса, кога за пръв
път са постъпили за съхранение в библиотеката фотографии или фотографски материали от какъвто и да било характер. Трябва да се каже, че
за изясняването на този въпрос спомогна в голяма степен изследването
на Борис Дякович.11 Историческата ретроспекция на Дякович даде възможност да бъде открит във все още необработения архив на НБ „Иван
Вазов“ документът, в който само в едно изречение се споменава за фотографски материали.
Документът представлява писмо от директора на Народната библиотека и Музей Илия Йовчев до директора на Дирекцията за Народното
просвещение на Източна Румелия, с клеймо от 1 ноември 1882 г. и изходящ № 260. В писмото се рапортува състоянието на придобитото имущество в подопечната му институция: „Освен древните монети в музея
са се приели и 5 фотографа за народни костюми в Македония“12. Може
да се каже, че това са първите фотографии, постъпили в Пловдивската
народна библиотека и Музей, тъй като в архивните папки за предходните години не бяха намерени документи, в които да се споменава за
постъпили, откупени или дарени фотографски снимки, портрети или
други фотографски материали.
Освен големия архив на НБ „Иван Вазов“ – Пловдив, статиите, свързани с нейната история и развитие, основен извор, от който се
почерпи информация за решаване на поставения проблем, бяха и подробните годишници на институцията. Издаването на годишник на Народната библиотеката в Пловдив започва под давление на тогавашния
директор, археолога Борис Дякович. Първата книжка е издадена през
1904 г. и представлява съвсем кратка статистика. С течение на времето, информацията в годишниците се увеличава и представлява ценно и
търсено научно четиво.
За пръв път се споменава за фотографски снимки в годишник на
Пловдивската народната библиотека и Музей едва през 1907 г. и то в
контекста на „Балканската изложба в Лондон“.13 На това грандиозно за
Дякович, Борис. Исторически преглед на Народната библиотека и Музей в Пловдив до Съединението. Пловдив, 1906, 42 с.
12
Необработен архив НБИВ. Писмо №260 от 17 ноември 1884.
13
Годишник на Пловдивската Народната библиотека за 1907. П., [1908], с. 53.
11
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времето си изложение учреждението ни взима участие, единствено с
няколко таблици за книжния имот, план на сградата и печатаните каталози. Освен това, в представянето на библиотеката са включени и четири фотографии, дело на изтъкнатия чешки фотограф, творил в Пловдив,
Вацлав Велебни.14 Фотографиите презентират читалната зала с каталога
и външен изглед на библиотечната сграда и вестибюла. Всъщност сградата, която Велебни фотографира, е исторически паметник на културата, построена е с идеята в нея да се помещава Областното събрание на
Източна Румелия, но е завършена едва след Съединението на България.
Впоследствие е пригодена за библиотека, където институцията се помещава чак до 1974 г. Фотографиите на Вацлав Велебни са били инвентирани през 1923 г. със задна дата – 1907 г. и инвентарни номера – 89, 90,
91 и 92, но по-късно са отчислени, като липсващи с акт15 от 12.12.1932 г.
В описа към съответния акт се посочва, че липсващите фотографии са в
София, без да става ясно къде и у кого точно са16. До днес във фонда сe
пази само копие на снимката на читалнята зала17, дарено през 2005 г. от
Териториална дирекция на архивите в Пловдив.
От изложението библиотеката е наградена със златен медал и дип
лом, изпратени едва през лятото на 1910 г.18. От тези отличия е запазен
само почетният диплом съхраняващ се в архива на НБ „Иван Вазов“ –
Пловдив.19
След като през 1882 г. учреждението е основано като Областна библиотека и музей, дълго време музейното дело в институцията е заемало
второстепенна роля. В първите години от крехкото му съществуване
системно е злоупотребявано с придобитите музейни, предимно нумизматични ценности. Което довело до завеждането на дело за углавно престъпление по служба през 1901 г. Преустановена е музейната дейност
със заповед на министъра на просвещението Васил Кънчев през същата
година, а музейните сбирки са пренесени в Народния музей в София.
14
15

НБИВ. Инвентарна книга „Графика“, лл. 9 и 10.
Необработен архив НБИВ. Акт от 12.12.1932 г.

Необработен архив НБИВ. Списък на гравюрите, щампите, портретите и др., които
не се оказаха на лице при проверката в Народната библиотека и музей, Пловдив, 1932 г.
17
НБИВ, Ф І 1527.
18
Годишник на Народната библиотека в Пловдив 1910. П., 1911, с. 74.
19
НБИВ-БИА, Ф. №24, арх. ед.37, л. 8.
16
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Повдигнатото държавно обвинение, завършва с осъдителна присъда за
поддиректора Атилио Такела на 21 март 1905 г.20.
На 1 януари 1910 г. въз основа чл. 427 от „Закона за народното просвещение“ от 1909 г. в Пловдивската народна библиотека е възстановен
отдел с название „Археологическо-нумизматичен кабинет“, който се
състоял в момента на откриването си от няколко основни подотдела: археологически, етнографски, исторически, черковни старини, разни старини и нумизматичен. Освен шестте отдела на археологическия кабинет
има и две „сбирки“, на които директорът Борис Дякович обръща специално внимание в годишника за 1910 г. Едната – сбирка от двадесет и две
художествени произведения на изтъкнати наши и чужди художници, а
другата – сбирка от десетки фотографии, щампи и гравюри. Именно тук
за първи път подробно се споменава за фотографски документи. За тях е
заделено отделно място, във втората глава на библиотечния годишник,
посветена на сбирките, съставящи реорганизирания и повторно открит
археологическо-нумизматичен кабинет. По този повод Борис Дякович
пише:
„Из сбирките на библиотеката са пръснати множество фотографически снимки и стари щампи. Ще трябва те да се сгрупират, сортират и някои от тях, особено тия, които имат историческо или етнографско значение за българския народ, да се изложат в музейния отдел,
за да бъдат винаги достъпни за публиката.“21
За първи път се изброяват и част от фотографиите и щампите, намиращи се из библиотечния фонд. От общо 16 щампи и фотографии,
изброени от Дякович като изключително ценни, само четири снимки
на София от 1878 г. и една на Втора доброволческа дружина от Сръбско-българската война, „са открити из между старите сбирки на
библиотеката“22, както казва той, а останалите са нови дарения.
Четирите снимки на София от 1878 г. са дело на известния опълченец, поборник и изтъкнат фотограф Тома Савов Хитров (1840 – 1906),
един от първите български фотографи и деец на националноосвободителното ни движение. Сравнително големите по размер фотографии
Колева, Радка и Емил Стоицов. Народната библиотека в Пловдив. Архивна хроника (1879 – 1945). П., 2008, с. 189–193.
21
Годишник на Народната библиотека в Пловдив 1910. П., 1911, с. 101.
22
Пак там, с. 102.
20
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запечатват завинаги образите на неизвестни руски войници, български
опълченци и цивилни софиянци, както и общи изгледи от „кирпичена“
следосвобожденска София. Тези фотографии са записани в инвентарна
книга „Графика“ през 1923 г. Информация за тяхното постъпване случайно беше открита във в-к „Пловдив“ от 1892 г. в контекста на Първото
пловдивско изложение:
„Между изложителите на фотографически снимки е и софийский
фотограф г. Хитров, стар поборник. Между интересните му снимки
стои една сбирка на всички стари и нови опълченци, Ботев и другарите
му, Милин Камен дето е станала първата му битка с турците и пр; и
тия интереси снимки, които се изложени в сегашното изложение, г.
Хитров е подарил на народната библиотека в Пловдив. За тоя щедър
подарък ний от все сърце похваляваме г-на Хитрова.”23
Публикуваната информация във вестник „Пловдив“ е по повод изказаната „Явна Благодарност“ от страна на библиотеката. Текстът на
тази благодарност бе открит в необработения архив на НБ „Иван Вазов“, в папките за 1892 г. Документът с номер 212, в два листа и без допълнителна информация, гласи следното: „Явна Благодарност
Дирекцията на Пловдив. Народна Библиотека и Музея изказва
своята благодарност на г-на Т. С. Хитрова, фотограф и стар поборник
от г. София, за подарените му на Библиотеката от душа фотографии
с рамките изложени в „Новото Първо Изложение.“24
В документа са изброени 22 заглавия на различни фотографии, половината от тях са с оригинални рамки под стъкло. Дарен от фотографа
е и един албум с 82 различни исторически и съвременни фотографии,
дело на различни фотографи25. Въпросният албум ще бъде споменат на
няколко места надолу в текста. Около неговото запазване и пребиваване
в библиотеката има доста неясноти, като дори е бил присвоен за известно време от един от директорите на библиотеката.
В годишника за 1910 г. са изброени и още няколко интересни фотографии, част от които са запазени. Това са: известната панорама на
Пловдив от 1881 г., дарена от кметството; Български събор за уредба на
Вж. в-к. П л о в д и в. бр. 144 от 20.10.1892 г., с. 2.
Необработен архив НБИВ. Явна благодарност от Дирекцията на Народната библиотека и Музей в Пловдив до Т. С. Хитров. № 212 от 1892 г.
25
Пак там.
23

24
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черковния въпрос и изработване на църковния устав в 1871 г., дар от Ив.
Герджиков; Първи учителски събор в Пловдив, заседавал през април
1870 г., дар от книжарницата на Хр. Г. Данов; Снимка на доброволческата бригада на подполковника Милордович, в която влизат трети и четвърти руско-български батальон, снета зад южната страна на сръбската
„Кладовска крепост“ през 1877 год.26
Може да се каже, че 1910 г. е годината, в която се слага, макар и
доста неангажиращо, начало на една своеобразна сбирка от портрети,
фотографии, щампи и гравюри, която е част от ценностите на археологическо-нумизматичния кабинет на библиотеката. Тази нова „сбирка“
е отделна и самостойно съществуваща от художествената и функционирането ѝ не е ангажирано с конкретни параметри и решения. В този
период, всички новопостъпили откупени и дарени материали са вписвани редовно в два „специално приготвени“ инвентара – по думите на
Борис Дякович27. Единият е бил за нумизматичната сбирка, а другият
– за останалите старини и предмети на изкуството. Важно е да кажем, че
такива инвентарни книги не са запазени в НБ „Иван Вазов“ – Пловдив.
В периода на войни от 1913 г. до 1918 г. и последвалите драматични национални катастрофи, годишник на Народната библиотека не е
издаван. Обяснението за това намираме в персонала на библиотеката,
предимно от мъжки пол, който в едно със своя директор е мобилизиран
на фронта. Въпреки трудностите, които библиотеката е имала, описани
от Дякович подробно на страниците на годишника, разбираме, че книжният имот нараства многократно, увеличава се и фотографската сбирка.
През 1919 г. е поставено началото на „Художествен отдел“ към „Археологическо-нумизматичния кабинет“ на библиотеката. Сбирките на
този отдел се вписват в специален регистър, какъвто до онзи момент
учреждението е нямало, а както споменах по-горе в текста всички старинни предмети от „общ характер“ са били описвани в отделен общ инвентар. За новосъздадения отдел към „Археологичния кабинет“ Дякович пише:
„В археологическия кабинет до края на 1911 година бяха сгрупирани 25 художествени произведения, оригинални или копирани на наши
и чужди художници. Кратки бележки за тях се дадоха в годишници26
27

Годишник на Народната библиотека в Пловдив 1910. П., 1911, с. 101.
Годишник на Народната библиотека в Пловдив 1911. С., 1913, с. 95.
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те ми за 1910 и 1911 години. През отчетната 1912 – 1919 години в отдела постъпиха нови 40 художествени творби и 56 фотографически
снимки.“28
Постъпилите през 1914 г. 55 фотографии са дело на художника Атанас Бакларов и представляват избрани моменти из живота и походите
на Македоно-одринското опълчение през 1912 – 1914 г. Разбира се това
не са единствените творби от художника. Освен фотографиите той дарява два акварела, скица на „Асенова крепост“ и сбирка от осем скици
из живота на Македоно-одринското опълчение през 1912 – 1913 г. При
избухването на Балканската война, Атанас Бакларов заминава на фронта именно като художник на Македоно-одринското опълчение, там прави и своите фотографии. Изкуствоведката Светла Москова публикува
кратка статия през 1988 г. във в. „Комсомолска искра“ за непознатия
и талантлив художник Бакларов, основател и член на Дружеството на
южнобългарските художници29. Москова разглежда в статията само неговото художествено творчество, днес намиращо се в Градската художествена галерия в Пловдив. Фотографиите, завещани от него, тъй като
загива през същата 1914 г., остават дълги години в забвение.
Тези фотографии, дело на Атанас Бакларов, са инвентирани в новия
специален инвентар на Художествения отдел на Народната библиотека
и Музей, като същевременно са записани и в инвентарната книга „Графика“.
„... фотографически снимки (55 броя) из живота и походите на
Македоно-одринското опълчение през 1912 – 1913 год., направени от художника А. Бакларов, са записани едновременно и в инвентара на гравюри, щампи и пр. и в инвентара на Худож. отдел в Музея (под № 40).
Липсата им е констатирана и там с акт от февруари 1932 г.“30
Това, може би, са единствените фотографии, инвентирани в „Художествения отдел“, въпреки че не можем да го потвърдим, тъй като
инвентарната книга на отдела не е запазена. Интересно е, че в края на
този отчет за наличността на „Художествения отдел“, в цифрата за фотографските материали не влизат тези споменати в предишните годишници, което говори, че те на се заведени, както ще видим в последствие
28
29
30

Годишник на Народна библиотека в Пловдив, 1912 – 1919 година. С., 1920, с. 89.
Москова, С. Непознатия. //К о м с о м о л с к а и с к р а. Бр. 19 от 16 май 1988, с. 5.
Необработен архив НБИВ. Доклад от 1932 г.
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това става чак пред 1924 г., а се използват за украса на читалните зали и
библиотечните кабинети.
Според информацията в Годишника за 1920 г. в отдела не са постъпили нови снимки, а само осем други художествени предмета.
Най-старата сбирка от портрети и снимки в България?!
До скоро, пък и все още, се смята, че сбирката от портрети и снимки
на Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ в София, е найстарата в страната. Първите постъпления там започват още в далечната
1879 г. и в едно с постъпващите архивни фондове и колекции31. Значимите постъпления в националното ни книгохранилище го извежда на
първо място, не само що се отнася до книжния имот, но и до събирането
на портрети и снимки в частност. Това може би е и причината, обособилата се през 1948 г. сбирка да се смята за първата в България32.
Подробното изследване на историята на фонд „Портрети и снимки“ през последните години установи, че не другаде, а в Пловдивската народна библиотека и Музей, се слага началото на най-старата организирана фотографска сбирка. Този своеобразен фонд възниква през
1921 г., когато тогавашният директор на библиотеката, Борис Дякович,
предвид нарасналия обем на фотографиите, решава да ги обособи в отделна сбирка в едно с щампи и гравюри, „непредставляващи историческа ценност“, за да бъдат заведени в отдела за ръкописи и старопечатни
книги. По този повод той казва:
„В музея съм събрал до сега доста фотографически снимки, от
които едни засягат някой исторически събития на нашата страна,
други – музейни и извън музейни паметници, трети – забележителни
лица на България и пр. Стана нужда всички тези снимки да се отделят
в специална колекция и да се впишат в собствен регистър. В тази нова
сбирка на музея ще се зачисляват и онези гравюри, литографии и пр.,
които не съставят изключителна рядкост по старина, за да бъдат
запазени в специалния отдел за ръкописи и старопечатни книги в библиотеката. В регистъра на новообразуваната фотографическа сбирка
са вписани и ония 56 снимки, които в годишника за 1920 год., стр. 81, са
включени в общия брой на художествените предмети и които сега се
отделя от последните, за да влязат в новата сбирка. Вписан е под общ
Опис на сбирката „Портрети и снимки“ в Народна библиотека „Кирил и Методий“. Ч. 1. С., 1975, с. 7.
32
Пак там, с. 7.
31
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номер и един албум, който сам по себе си съдържа 82 фотографии“33
Както вече стана ясно, споменатият по-горе албум е дарен от Т.
Хитров още през 1892 г.34
През 1923 г. регистърът започва да се води по години и в него се
вписват всички графични издания – гравюри, литографии, фотографии
и др., като до края на отчетната година са вписани всичко 331 предмета.35
Що се отнася до споменатите от Дякович негативи, техният опис така и
не става факт. След издирване, което предприех, породено от факта, че в
НБ „Иван Вазов“ – Пловдив днес няма такива негативи, се установи, че
те са собственост на Регионалния археологически музей в Пловдив, но
все още не са инвентирани и „сигнирани“. На част от тях има кратко описание върху хартиените пликове за съхранение. През 2013 г. в съвместна работа между фондация НАБИС и РАМ – Пловдив, бяха включени в
проекта „Europeana photоgraphy“, част от тези колекции.
В Годишника за 1924 г. е отделено специално място за сбирката от
„Щампи и гравюри“, които заедно с всички групирани фотографии би
трябвало да постъпят за съхранение в ръкописния отдел на библиотеката така, както е предвидено в проектозакона за Народната библиотека
и Народния музей в Пловдив, публикуван на страниците на годишника
за 1923 г.36
През 1924 г. е надлежно подпечатан от Пловдивския Окръжен управител и споменатия по-горе регистър, като ръкописният текст от последната страница гласи:
„Настоящият регистър, провървен и скрепен с печата на Пловдивското Окр. Управление, съдържа 198 (сто деветдесет и осем) листа.
гр. Пловдив, 16 Април 1924 г.
Окр. Управител (подпис)“37
С този акт би следвало да смятаме, че е сложено официалното, но не
и фактическото, начало на фонд „Портрети и снимки“, тъй като регистърът се е водил още от 1921 г. До тази дата снимките в него са вписвани
безредно и без значение от годината им на постъпване. В началото на
Годишник на Народната библиотека в Пловдив 1921. П., 1923, с. 118.
Необработен архив НБИВ. Явна благодарност от Дирекцията на Народната библиотека и Музей в Пловдив до Т. С. Хитров. № 212 от 1892 г.
35
Годишник на Народната библиотека в Пловдив 1923. С., 1925, с. 103.
36
Годишник на Народната библиотека в Пловдив 1923. С., 1925, с. 104–110.
37
НБИВ – Инвентарна книга „Графика“ 1-2000.
33

34
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регистъра под оригиналното заглавие ръкописно е добавено: „Започнат
през 1884 г. Завършен през 1946 г., съдържа 2000 №“38.
Ако разгледаме отново въпроса за точната година, през която този
регистър е започнат, можем да сметнем, че написалият датата е бил подведен от първоначалните записи. Според тях, под № 2 в регистъра е
заведена щампа от А. Митов на възрожденския деец Любен Каравелов,
постъпила през 1884 г. Каквото и да се каже сега, единственото сигурно
нещо е, че регистърът е получил легитимност на 16 април 1924 г., чрез
споменатия по-горе положен подпис на Окръжния управител на Пловдив.
Всички предмети, регистрирани със задна дата от 1884 до 1923 г.,
когато започва същинското, регулярното вписване в инвентарната книга, са или откупени, или подарени на библиотеката. Между щедрите
дарители на оригинални фотографски екземпляри от периода на националното ни възраждане и войните за освобождение и обединение
на България са известните фотографи Тома Хитров, Димитър Кавра и
Вацлав Велебни, възрожденците – Малей Лулчев Малеев, Иван Герджиков, художникът Атанас Бакларов, обществениците Борис Дякович,
д-р Иван Кесяков, д-р Иван Назлъмов, д-р П. Недков, подполковник Г.
Тозбуюков, Стою Шишков и Пловдивската общинска управа.
След 1923 г. в сбирката започват да се комплектуват всички материали, попадащи под силата на закона за депозирането на печатните
произведения. Не са рядкост и откупените по антикварна стойност екземпляри, както и подарените такива. В периода 1923 – 1944 г. имаме
регистрирани колекции от наследника на възрожденския живописец
Николай Павлович, полк. Павлович, обществениците Недко Каблешков
и Николай Райнов. Засилват се постъпленията в периода от графични
материали (картини, плакати, календари, табла, афиши и др.).
Цели периоди от общонационалната ни история могат да бъдат проследени само в една малка колекция от сбирката. Как и защо едни или
други фотографии са направени, кой и кога ги е дарил и какви са били
подбудите му. Всичко това бе установено в процеса на работа и в редицата документи, разпръснати в необработения архив на библиотеката и
ще бъде разкрито в последващи публикации по темата.

38
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Годишник на Народна библиотека „Иван Вазов“
(2005 – 2013)
МАЛКА ГАЛЕРИЯ ОТ ОЧЕРЦИ–ПОРТРЕТИ
НА БИБЛИОТЕЧНИ РАБОТНИЦИ В
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“, ПЛОВДИВ
СЛАВКА ЛОМЕВА
По мое време, когато работех, имаше един лозунг „Кадрите решават всичко“. До колко е бил верен или е бил само показен, нека всеки
сам да съди. Мога да кажа само, че всичко, което библиотеката е постигнала, се дължи на хората, които са работили в нея. Ще разкажа само
за някои от тях. Това са спомени за съвместната ни работа, за случки и
лични впечатления. Всичките са все още пред очите ми, сякаш портрети
от една галерия.
Мария Сиракова
Първата ми среща с нея беше през 1948 г., когато отидох да търся работа в библиотеката – фина, дребна жена, която излъчва респект.
Такава я възприех тогава и такава си остана до края – директорката на
Народна библиотека „Иван Вазов“, Пловдив.
Впечатли ме огромното бюро, покрито със зелено сукно, зад което
тя седеше и старинната метална мастилница с инкрустации по тях. В
единия му край, подвила крака под себе си, лежеше една сива котка,
нейната любимка, както след това ми казаха. Зад гърба ѝ имаше голям
шкаф, през стъклата на който се виждаха гърбовете на книги, изработени от кожа с позлатени букви по тях. По-късно разбрах, че под ключ, в
него се пазят редките и ценни издания на библиотеката.
Подадох молбата за работа. Тя само я погледна, без да я вземе и ми
каза, че с такъв почерк не ставам за библиотекарка. А се бях постарала
да я напиша прегледно и хубаво. След време, когато видях каталозите,
писани ръчно, ми стана ясно. Фишите бяха направо калиграфски изрисувани. Някои от тях запазихме, след като се премина на стандартен
формат и машинно изписване с печатни букви.
133

Славка Ломева

Малка галерия от очерци-портрети...

Излязох от кабинета ѝ обезсърчена. И през ум не ми е минало тогава, че един ден ще седна на нейното място и ще ръководя библиотеката.
Вторият път, когато бях назначена вече от Окръжният народен съвет, Сиракова ме прие отново резервирано. Беше август 1954 г. Изпратиха ме на заемната служба. Работех всичко, което ми възложеха. Един
ден, беше късна ноемврийска привечер, Сиракова ме пресрещна в книгохранилището на вестниците. И тогава стана нещо неочаквано, което
никога няма да забравя. Директорката на библиотеката ме помоли за
извинение. Каза, че била подведена и нищо от това, което ѝ било говорено за мене, не излязло вярно. Самата тя ме е наблюдавала през цялото
време – работата ми, държането с колегите и тяхното с мене. И двете
знаехме източника на злонамерените приказки, но никога не казахме
нищо за това. Тази нейна постъпка – директор да се извини на обикновен библиотекар, наистина ѝ правеше чест.
Ние не се сближихме, но отношенията ни останаха до края искрени
и коректни. Тя не даваше нареждания, не се месеше в работата ни, но
следеше за всичко, което ставаше в библиотеката. Познаваше изцяло
дейността й, защото е била библиотекар.
Случи се така, че ме помолиха да я поздравя и поднеса подаръка
(една красива лакирана кутия), при пенсионирането ѝ. Връзките не прекъснаха. Канехме я по празници и посещавахме, когато се разболя.
Сиракова не беше омъжена. Имаше един брат юрист, който почина
преди нея. Казват, че тя оставила всичко на жената на художника Йоан
Левиев.
Мария Тодорова
Дългогодишна служителка библиотекарка, тя беше живият каталог
на библиотеката, защото знаеше местата на много книги и ги намираше
бързо и лесно, без да се справя с каталога. Повечето книги бяха подредени в шкафове, като сигнатурите им указваха шкафа, лавицата и поредния номер на книгата. Те никога не се разместваха. Освен това, ловко и
леко се катереше по високите стълби, закачени с куки на метални прътове, които опасваха стените, отрупани с лавици и книги чак до тавана,
мнозина млади момичета се страхуваха да се качват по тях.

134

Славка Ломева

Малка галерия от очерци-портрети...

Тодорова отговаряше за инвентарните книги и водеше текущата регистрация на вестниците и списанията. Работеше акуратно и сръчно. Не
позволяваше на никой да се меси в работата ѝ.
След заемна служба ме предадоха към нея, под предлог да ѝ помагам, но всъщност със задача да оправя периодичния печат и преведа каталога с фиши на стандартен формат, като ги изтегля от общия каталог.
Новите периодични издания вече се подреждаха форматно, но старите
продължаваха да носят крепостна сигнатура. От друга страна, поради
липса на място, много вестници и списания, свързани само с канап, стояха в склада. Задачата се оказа почти невъзможна преди пълната проверка на библиотеката. Затова най-напред се заех да подредя текущата
периодика. Тя също се съхраняваше в един шкаф, от който Тодорова
обслужваше, при поискване. Когато измъкнах от шкафа с вестници и
списания бурканите с кисело мляко и хляб и ѝ ги дадох да ги прибере в
бюрото си, се разсърди и цяла седмица фуча и тряска вратите. Другите
колеги се подсмихваха. Знаеха характера ѝ. Но въпреки всичко, макар
бавно и трудно, ние се сработихме и тя работи с мене до пенсионирането си, винаги готова да ми помогне.
Тодорова се оказа незаменима при проверката на периодиката. Не
жалеше труд и сили при намирането на скрити инвентарни номера, на
отделни бройки и книжки, с които попълвахме липсите и възстановявахме томовете. Тя издири и подреди единичните листове, за които
съставяхме отделна картотека. Когато сама не можеше да се справи с
откритите броеве, ми ги носеше и питаше какво да прави. Веднъж, когато разговарях с д-р Иванчев от Софийската народна библиотека, който
работеше при нас във връзка с Репертоара на периодичния печат, Тодорова донесе един брой от в. „Земеделско знаме“ и заяви, че не знае какво
да прави с него, Иванчев, като го видя, направо ахна. Той бил само чувал за този брой, но никога не го бил виждал и вече мислел, че дори не
съществува. Тогава каза, че който се заемел с изследването на вестник
„Земеделско знаме“, издаван от различните крила и крилца на партията,
заслужавал докторат. Пак тя откри в. „Вечерна поща“ под балатума във
фоайето на библиотеката. Мислили ги за двойни неподвързани броеве
от склада и ги използвали при поставянето му. А се оказа, че известно
време са излизали два различни вестника с еднакво име, оформление и
дати, но с различни редактори. Наричаха ги „Шанговата и Наумовата
поща“.
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Тодорова беше в стихията си и при тази работа – издирването и
попълването на липсите в периодиката. Сякаш се забавляваше да подрежда един гигантски пъзел.
Омъжи се късно и не сполучи с брака си. Живя и умря самотна скоро след пенсионирането си. Библиотеката беше нейният дом.
Вера Ацева
Когато дойдох да работя в Народната библиотека, Вера Ацева беше
негласният заместник на Сиракова. Тя наистина я замести след това,
като ръководител на отдела за редки и ценни издания и исторически архив. Продължи традицията да пази като очите си уникалното богатство
на библиотеката – безценни ръкописи, редки и ценни издания и архивни
материали. Никой нямаше достъп до тях. Те бяха в сигурни ръце.
Вера Ацева беше историк по образование и приложи напълно знанията си в работата, която изпълняваше. Тя обособи, обработи и разкри
изцяло архивните материали и документи, като ги направи достъпни за
ползване от читателите.
Спаси от унищожение Агушевия архив от Смолян. С помощта на
дядо Касъров, сина на автора на „Касъровия речник“, който владееше
турски и арабски език и успя да разчете и преведе почти нечетливите
разписки и договори за продажби, покупки, приходи и разходи, за земя,
имоти и стоки. Вера обработи по всички правила архива, като старателно преписа и превода на документите.
Особено ценна се оказа работата ѝ по пълното издирване на всичко
написано за Пловдивския край във възрожденския печат, в резултат на
който се издаде библиографския указател „Тракия, Родопите и Средногорието във възрожденската книжнина“ – 1971 г., един наистина задълбочен
научен труд. След като отрицателно се смяташе, че неговото издание не
е необходимо при наличието на указателя на Маньо Стоянов „Българска
възрожденска книжнина“, Вера Ацева доказа със старателната си работа
и умелото разкриване на неизвестни дотогава факти из възрожденската
епоха, че указателят заема достойно място в историческото изследване.
Освен работата си като библиотекар, Вера Ацева има и редица публикации върху някои от по-интересните материали. Научните ѝ занимания и публикации напълно заслужено я направиха член на Съюза на
научните работници в Пловдив.
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Работеше старателно и задълбочено, затова не успяваше да се вмес
ти в никакви нормативи за време и количество, за което нещо често я
критикуваха.
По време на проверката в библиотеката, когато работата се отчиташе по описаните талони, тя предаваше най-малко талони и не можеше
да достигне останалите. Затова пък, макар и малко количество, те бяха
верни и точни по качество.
Вера Ацева живееше само с родителите си, които рано загуби. Преселени от Македония, в България почти нямаха роднини. Те бяха останали там – в Прилеп, Велес и Скопие. Когато отидохме с нея на екскурзия в Охрид, тя ме запозна с една братовчедка от Прилеп. Срещата им
беше трогателна. Имаше друга първа братовчедка със същото име Вера
Ацева, която беше министър в Скопското правителство. За разлика от
нея, историчката Вера Ацева знаеше много добре произхода си – на българи от Македония.
Ирина Дичева-Стоянова
Беше неизменният ръководител на Отдел „Обработка и каталози“
през цялото време, докато работихме заедно. На нейната упорита работа, взискателност и непрекъснат контрол се дължеше обработката на
десетки книги, разкрити за читателите чрез каталозите.
Ирина педантично държеше на точното отбелязване на всички
елементи, които се изискваха при описанието. Не търпеше грешки и
пропуски. Смятаха я за педант, но точно тази нейна отличителна черта
способстваше за изрядно обработената литература и подредените каталози. Помня, когато на дирекционен съвет съвсем сериозно предупреди
всички колеги, да бъде съобщавано за всяка открита грешка или пропуск. И беше напълно права, защото една погрешно нанесена сигнатура
или погрешно нареден фиш в каталога пращаше книгата в неизвестност.
Тя можеше да се открие или при проверка, или случайно. За щастие се
случваше много рядко.
Пак на дирекционен съвет всички с трепет очаквахме нейното
изказване върху изнесения доклад или отчет. Тя винаги ще задълбае
навътре и открие някакъв пропуск или грешка.
Все по онова време предстоеше привеждането на всички каталози
към стандартен формат с печатни фиши. А след проверката се пристъ137
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пи към изработването на генералния азбучен каталог и по-късно към
прекласирането и оформянето на систематичния каталог. Цялата тази
огромна работа легна върху плещите на Ирина, с която тя се справи
блестящо с присъщата ѝ упоритост и педантичност.
Особено ярко се прояви организационната ѝ способност при, бих
казала, уникалната задача, която ѝ се възложи – изработването на плана
за пренасянето на фонда в новата сграда [1974 г.]. Тя предложи и настоя пренасянето да стане чрез предварително опаковане в кашони, а
не завързани на пакети книги. Изчисли размерите им според формата и
възможностите на библиотекарите да ги вдигат. На всеки кашон, освен
поредната му номерация, се нанасяха началната и крайната сигнатура
на книгите, който съдържа, с отличителен белег на съответния фонд. По
този начин се предотврати евентуалното разкъсване на връзките и разпиляване на книгите при пренасанято на кашоните. А от друга страна
се улесни манипулирането при наложилите се промени на разположението им в новата сграда, както беше случаят със свободния достъп, за
който определената зала се оказа недостатъчна и се използва етажа на
книгохранилището, редом с нея.
Цялата литература беше предварително опакована в кашони, с изключение на обемистите и тежки вестници, които се товареха поединично.
С Ирина Дичева работехме заедно по пренасянето. Тя стоеше в старата сграда с част от колегите и товареха камионите, като зорко следеше
за правилния ред на подаването. Аз бях в новата сграда и с друга част
библиотекари ги разтоварвахме и пренасяхме в книгохранилището. Образувахме жива верига и на ръка си подавахме кашоните по стълбището до етажите. Асансьорът още не работеше. Добре, че Ирина беше
предвидила теглото им. Още е пред очите ми Лилка Василева, цялата
зачервена, плувнала в пот и подпряна на стената, да поема от мен кашона и да го подава нагоре. Подреждахме ги по предварително начертани
с тебешир обозначени места пак по указание на Ирина. Стелажите не
бяха напълно готови. Бяха горещи августовски дни. По-късно разбрах,
че за носачи е била предвидена и отпусната сума, която счетоводството
спестило. Точно по това време и главната ни счетоводителка си беше
взела отпуска по болест. Предстояха ѝ изпити.
Така или иначе пренасянето на литература в новата сграда беше
осъществено благополучно без аварии, без големи промени и лутания,
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благодарение на детайлния и на пръв поглед с излишни подробности
план на Ирина, който даде възможност да се избегнат много трудности
и допълнителни големи размествания. Планът заедно със записките и
различните варианти към него, останаха някъде в архива на библиотеката, а може и да е унищожен.
Ирина Дичева е завършила немска филология и преди да стане библиотекар е била учителка. Омъжи се за неин ученик, след като той се дипломира за лекар. Има една дъщеря магистър фармацефт. Овдовя рано.
С Ирина се сближихме повече, когато се пенсионирахме. Събирахме се заедно, тя, аз и Цеца Нанова – в градината. Дълго разговаряхме и
после се изпращахме една друга. Започна явно да слабее и се спомина.
На погребението се събрахме всички колеги пенсионери. Нямаше нито
ритуална зала, нито свещеник. Изтикаха ме напред да кажа някакво
слово. Аз започнах, но след няколко изречения се задавих от плач и не
можах да продължа. Така си отиде Ирина.
Величка Стефанова
С нея ме запозна по-малкият ѝ брат Стефан, с който бяхме приятели, още когато беше учителка в Сопот, а той съдия в Карлово. Попита
ме, какви са въжможностите за сестра му в библиотеката. В Градската
библиотека нямаше място, затова го упътих към Народната библиотека.
И наистина Сиракова я прие, след като на мен беше отказала.
Величка работи на различни места в библиотеката. Тя създаде и
организира справочната работа в рамките на заемната служба, развила
се след това във водещ за библиотеката и страната Справочно-библиографски отдел, от който по-късно се отделиха краеведската дейност и
издателската дейност. На стената, зад бюрото ѝ, имаше вместо лозунг,
написана една класическа мъдрост на латински и преведена на български: „Знание е, да посочиш, къде се намира знанието“. Тази мисъл заседна дълбоко в съзнанието ми и стана ръководна в по-нататъшната ми
работа като библиотекар и библиограф.
По-късно големите ѝ познания и любов към изкуството помогнаха
да създаде бъдещия отдел „Изкуство“, пак в началото в рамките на отдела за работа с читателя. Спомням си, когато директорът ни изпрати
в Панаирните палати да уговаряме покупката на роял за библиотеката.
Тогава срещнахме един мой познат от студентските години и се оказа,
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че той е директорът. Работата се уреди много бързо и лесно.
Последно Величка Стефанова работи в Краезнанието. С много
труд, умение и проучване изработи библиографския указател за здравеопазването в Пловдивски окръг. Тя видя труда си отпечатан, преди да
се пенсионира.
Величка Стефанова беше завършила класическа филология. Имаше
солидни знания и широка култура. Тя съзнаваше това свое превъзходство. Но сякаш имаше нещо друго, което я подтискаше. С никого нищо
не споделяше. Беше сама с един син, способно и умно момче. Никога за
нищо не я попитах. Знаех, че освен брат, имаше и сестра, научен работник в София.
След пенсионирането си работи известно време като учителка в
Музикалното училище в Широка лъка.
Минка Бъчварова
Познавах Минка още от ученически години. Бащите ни работеха в
Захарната фабрика, а ние живеехме там във фондовите здания.
След години започнахме и да работим заедно. Тя завърши задочно Библиотекарския институт. Беше пъргава и бърза. Във вътрешната
работа, при обработката на книгите и периодиката, където се изискваше търпение и внимание, не можеше да се справи добре. Но на заемната служба беше в стихията си. Не връщаше и не оставяше читател
необслужен. Не пестеше труда си. Умееше да убеждава хората да вземат
препоръчаната литература. По своя инициатива, тя посети домовете на
нередовните читатели и събра почти всички невърнати книги.
Особено се прояви в подетото движение за приятелство и подпомагане на профсъюзните библиотеки. Отговаряше за текстилния комбинат „Марица“, където организира и проведе много мероприятия за
работа с читателя – обсъждания на книги, викторини и особено срещи
с писатели и видни дейци от съпротивата. Пращаше дописки и до местния вестник. Въобще беше масовик и умееше да работи с хората.
Искаше да бъде винаги първа при съревнованието, което тогава
повсеместно се прилагаше като стимул за труд. Но при проверката на
книжовното имущество, особено при периодиката, този неин стремеж ѝ
изигра лоша шега. Наложи се допълнителна двойна работа след бързото
талониране на томовете. Оставих я сама да оправя грешките си.
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Но затова пък, когато трябваше да работи самостоятелно в един от
филиалите за масова работа с читателя, тя се справи много добре със
задачата. Увеличи броя на читателите, подобри книгораздаването и раздвижи цялата литература във филиала.
Имаше връзки с някои ръководни фактори в града. Обичаше да говори за неща, пречупени през фантазията ѝ. Беше доверчива, помагаше
на всеки, вярваше на хората, които я използваха, а тя си патеше. Може
би това са причините да се усложнят отношенията ѝ с директора и често
се налагаше да я защитавам пред него.
Минка се беше увлякла по вегетарианството на младини и така я
омъжиха. После се разделиха. Има двама сина, способни и умни момчета. Единият стана скулптор [Красимир Русев]. Той изработи макета
на релефните фигури пред новата сграда на библиотеката. Брат ѝ беше
инженер полковник в Министерството на отбраната.
След пенсионирането си, работи известно време в библиотеката на
АОНСУ, институт за подготовка и квалификация на ръководни кадри.
С Минка Бъчварова продължихме да бъдем близки и след пенсионирането ни. Често идваше да спи при мене, особено когато останах
сама.
Коста Учкунов
Бай Коста беше дългогодишен опитен книговезец. За работниците в работилницата, която ръководеше, беше майсторът. И наистина,
подвързията на библиотечните книги и вестници се отличаваше преди
всичко със своята здравина. Това се разбра ясно по-късно, когато започнахме да закупуваме готови подвързани книги, чиято подвързия след
година-две се разпадаше и се налагаше отново да бъдат преподвързани
и поправяни. А всички наши книги бяха с така наречен хастар и подшити гърбове. Особено солидно и майсторски бяха подвързани вестниците, които стояха изправени по стелажите и не се подгъваха и изкривявяха. Друга негова грижа беше поправката и изкърпването на похабените
от употреба книги. Често се налагаше подменяне на скъсани страници и
възстановяване на цели откъснати листове с нови, написани на пишеща
машина. Тогава нямаше ксерокс за преснимане.
Бай Коста сам кроеше картона и хартията за подвързия, както се
полагаше като на някой майстор шивач или обущар. Книговезкият нож
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беше ръчен и като гилотина падаше на точно определеното място, движен от опитната му ръка и верното око. Подлепването и подшиването
се извършваше от останалите работници. Можеше да го замести само
Митко, също добър книговезец.
Бай Коста работеше по стари изпитани методи. Намазваше конците
с нещо, за да бъдат гладки и здрави, а лепилото вареше сам по своя също
стара рецепта.
Случи се така, че при нужда ми каза, как да си направя лепило. Забравих пропорциите на рецептата, но помня само, че трябваше да сложа
и стипца, за да не го разяждат насекомите и червеите.
Веднъж помолих директора на Природонаучния музей, с когото
бяхме приятели и който беше ентомолог, а по-късно стана ректор на
университета, да прегледа книгите в книгохранилището за инсекти и
паразити. Той работеше по този въпрос и с интерес прегледа доста стари
екземпляри, подвързани отдавна и се зачуди на тяхното добро състояние и здравина.
Бай Коста си остана почитаният майстор и когато го замениха с
друг ръководител.
Имаше брат инженер и племенница очен лекар, при която ме изпрати, когато ме заболяха очите. Оказа се само преумора. От нея разбрах,
че освен външните условия, много е важно и психичното състояние, когато се чете. Една увлекателна книга, четена даже при лунна светлина,
няма да повреди очите.
След като се пенсионира, бай Коста продължи да работи и в новата
сграда като нощен пазач. Беше също така старателен и отговорен към
работата си.
Бай Хаик
Беше арменец и не си спомням пълното му име. Така го знаехме
всички – създателят и ръководителят на печатницата. Запознах се с него
още преди да дойде при нас. Повод беше отпечатването на една малка
брошура с библиография за руския учен Ломоносов. Работеше сам в една
малка печатница срещу Природонаучния музей. След отпечатването на
брошурата, разбрахме, че сме разменили местата на буквите „В“ и „И“
пред името. Притеснени с Въла Декало му признахме грешката си. Той
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ни успокои, че работата ще бъде наред. Беше успял да поправи всичките
петдесет екземпляра, почти неузнаваемо, като е нанасял буквите ръчно.
Печатницата беше обзаведена със старата печатарска машина на
Софийската народна библиотека, така наречената „американка“, с малък
набор от букви. С тази машина бай Хаик правеше чудеса. Постепенно
бяха назначени словослагатели, които той постоянно обучаваше. Прег
леждаше всичко набрано от тях и никога не се караше, когато връщаше
нещо за поправка. А грешки правехме и ние, автори и редактори, като го
молехме после да поправя набрания вече материал. И това се случваше
често. Не зная как ни търпеше и оправяше всичко. Веднъж притеснена,
го помолих, да ме упъти, как сама да се справя. Той търпеливо започна
да ми показва, как се изваждат и поставят нови букви във формата, което довеждаше пък до пълно разместване на останалите. После се случваше понякога сама да върша тази операция. Тогава разбрах къртовския
труд на славослагателя. Освен всичко това, ние му давахме ръкописни
материали с различни почерци и то на фиши, което никоя печатница
нямаше да приеме. Често ни ги носеше за допълнително разчитане.
Работата вървеше и библиотеката можеше да се похвали със свои
собствени издания, отпечатани и оформени изрядно. А беше трудна
работа, особено отпечатването на библиографии, които имаха специални изисквания и правила – спазване на нов ред при всяко описание,
различни интервали между изреченията и редовете, разредки, смяна на
шрифта (главни букви) при редната дума и редица задължителни препинателни знаци (точки, запетаи, тирета, скоби).
Наборният материал започна да не ни достига и отново се обърнахме за помощ към Софийската библиотека. Помня, че с бай Хаик ходихме лично в нейната печатница. Искаше сам да избере необходимите
букви и шрифтове и по възможност да получи нещо по-добро, а не съвсем бракуваното. И тогава той изненадващо обяви, че има рожден ден и
почерпи колегите с локум. Получихме всичко, което искахме. После го
упрекнах, че не ми е казал, че е рожденик. Оказа се, че не е, но това било
само повода да ни почерпи и предразположи. Показа ми нагледен урок
по арменска дипломация.
Бай Хаик живееше на северния склон на Сахат тепе в малка къщичка. Жена му също беше много добра. Имаха дъщеря, която се омъжи в
София и работеше на рецепцията в хотела на Горна баня. Така ние всички разчитахме на осигурена нощувка при командировките в София.
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Бай Хаик работи в печатницата при условията на старата сграда.
Пенсионира се, когато се преместихме в новата библиотека.
Делчо Георгиев
Беше дошъл на работа в библиотеката малко преди мене и още
се считаше като нов служител. Беше завършил икономика на селското стопанство. Помня го като методист, който отговаряше за селските
читалищни библиотеки. Той направи много за тях и за тяхното утвърждаване по места. Изучаваше и познаваше състоянието им, знаеше проблемите им и усърдно подпомагаше. Ние почти не го забелязвахме край
нас, защото често посещаваше селата. Работеше тихо и безшумно тази
извънредно полезна работа. Така Делчо беше в течение и на селскостопанската дейност и развитие в окръга, което много му помогна в по-късната библиографска работа.
По време на пренасянето и обзавеждането на новата сграда, Делчо
тича да осигурява най-доброто за това. Той изчисли и поръча металните
стелажи в книгохранилището и подвижните лавици по тях, а по-късно и
направата на допълнителното му заграждане с метална мрежа. По този
начин се изолира от стълбището и асансьора, до които всички имаха
достъп. Пак Делчо откри причината за голямото наводнение в крилото
на работните помещения. Оказа се липсата на мрежи (воронки), както
ги нарече той, в горния край на оточните тръби.
По характер беше тих, скромен, но със свое мнение и неотстъпчив
за това, което смяташе за най-добро. Защитаваше го и опонираше на
всеки, включително и на ръководството.
Големите му познания по селското стопанство се проявиха напълно
при изработването на указателя „Селско стопанство“, за развитието му
в Пловдивски окръг. Той работи по него с голямо старание и умение,
като отстояваше пред редактора всяко свое мнение и замисъл при съставянето му. По своя инициатива изработи и допълнителен показалец
със старателно издирени данни за създаването, развитието и промените
на ТКЗС в окръга, който се отпечата в самостоятелна брошура. Той е
неопровержим документ за организацията на селското стопанство по
онова време.
Беше голям турист. През почивните дни отиваше в планината. Астмата го мъчеше в библиотеката. Всеки, ако поиска, можеше да тръгне с
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него. Заедно сме обиколили много места из България. Помня веднъж,
когато изкачвахме някакъв връх в Пирин, аз едва се влачих с пресъхнала уста. Той ми подаде бутилка с домашно приготвена от жена му бира.
С облекчение се нагълтах, но после започнах да преплитам крака.
Делчо Георгиев се ожени, когато дойде при нас. Отначало живееха
в кв. Прослав и всеки ден идваше на работа с велосипед. Има син и дъщеря, която сега също е библиотекар.
Стоян Инджев
Беше директор на библиотеката петнадесет години. Зае тази длъжност една година след проверката (1957) и я напусна една година преди
пренасянето (1973). Дойде при нас като партиен кадър, бивш военен, завършил Висшата партийна школа. Не познаваше библиотечната работа
и нямаше никаква подготовка за нея. Но успя да се опре на знанията
и опита на дългогодишните библиотекари, които завари и които успя
да запази. Зная по себе си, защото точно тогава получих предложение
за учителка в една от пловдивските гимназии. Той ме убеди да остана,
като каза, че нещата ще се променят, а и ми даде да разбера, че ще се
противопостави при всички случаи. Наистина удържа обещанието си.
По-късно уреди децата на някои колеги да учат в Библиотекарския
итститут и ги взе на работа, а децата на други прие с допълнителни
библиотечни изпити. Доколкото знам, лична подкрепа не отказваше никому, но служебно беше безкомпромисен.
Запознаваше се с работата на библиотеката, като ни възлагаше доклади по определени въпроси, които разискваше с нас. Най-задълбочено проучваше отчетите ни. Предполагам, че по този начин изучаваше
и библиотечното дело, а и сам четеше много по всички въпроси. Стана
наистина добър специалист.
Въведе строг ред и дисциплина в работата навсякъде. Заговори се за
казармени порядки в библиотеката.
Най-напред взе мерки за опазване на книжовното имущество. Поиска да зачисли на библиотекарите фондовете, за които отговарят. Като
профпредседател се противопоставих. Нямаше никакви условия за това.
После предложи да бъдат подписани декларации. Имаше разлика. Зачисляването изискваше материална отговорност, а декларацията морална.
Съгласих се на второто и ние подписахме декларации.
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Забрани се изнасянето на депозитен екземпляр, без разрешението
на директора. Забрани се и изнасянето на недепозитните периодични
издания, освен с разрешението на съответния завеждащ отдел. Наредено беше да оставяме горните си дрехи в гардероба за читателите на
отделна закачалка и да показваме чантите си при излизане на пазача,
който дежуреше там.
Ще разкажа един показателен случай с мене. Бях въвела в читалнята за периодика тетрадка, в която да се записват дадените за дома списания, без да искат постоянно разрешение. И до сега този начин се практикува в читалните на библиотеката. Веднъж дежурната ми съобщи, че
търсено от читател списание не било на мястото си, а не било записано
и в тетрадката. Всички се разтревожихме, докато не се разбра, че предишната дежурна го е изнесла за свой познат и забравила да го запише.
Останалите се нахвърлиха върху нея, за тази излагация пред читател.
Тя се разплака и обеща, че това повече няма да става. С това случаят
за нас приключи. Но след няколко дни директорът ме извика и ме попита, зная ли, че от читалнята се изнася периодика. Казах му, че зная и
всичко е уредено. Тогава той ме упрекна, че не съм съобщила за това и
нареди проверка на модните журнали, които бяха най-уязвими. Нещата
се оказаха наред. Въпреки това се вдигна голям шум. Даже трябваше
да давам обяснение на общобиблиотечно събрание с представител от
Окръжния съвет. Поех отговорността и вината. Но се получи парадокс.
Вместо в колектива да бъде упрекната тази, която изнесе списанието,
обвинена бях аз, че съм донесла на директора, а той пък ме обвини, че
съм я прикрила. Положението стана неудържимо. Отидох при него, разплаках се, казах му, че вместо да изпише вежди, е извадил очи и поисках да разбера, как е узнал. Тогава ми показа писменото донесение на
пазача, на когото било наредено да ни следи. Всъщност не последваха
никакви наказания.
Нещата тръгнаха наред и тези мерки впоследствие отпаднаха. Но
проверки и анкети се правиха и след това, като не беше пощадена дори
партийната секретарка.
Инджев се мъчеше да ръководи чрез убеждение, но когато не успяваше, налагаше решението си. Беше негово право. Веднъж, като не ме
убеди, му казах, че ще изпълня нареждането му, макар да не съм съгласна с него. Отмени го.
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Въведе в работата на библиотеката дирекционния съвет, който
умело използваше при ръководството. Поставяше определени проблеми и задачи за обсъждане, по които участниците в съвета вземаха решения и сами се задължаваха да изпълнят. Зная много добре дейността
на този съвет, защото бях постоянният секретар. Впоследствие нареди
всички протоколи да се отпечатат и подвържат. Предполагам, че се пазят в архива. Те са един летопис за работата на библиотеката през този
период.
Амбицията му беше да издигне библиотеката не само като обслужващ, но и като научен институт – втори след Националната библиотека.
Успя да организира издателска дейност със собствена печатница. Въз
обнови издаването на Годишника, като го отдели от музея. Издейства
правото, библиотеката да има научни сътрудници, даже и някои национални функции по краезнанието.
Беше контактен и енергичен. Свърза се и се сприятели с директорите на всички окръжни библиотеки. Започна обмяна на опит и взаимно
подпомагане. По негова идея се създадоха зоналните краеведски обединения. Добре работеше и с централното ръководство в София. Наричаше ги „Трите феи“, ръководителките на трите института: Библиотечния
отдел към Комитета за култура – Цветана Матеева, на Народната библиотека „Кирил и Методий“ – Костадинка Калайджиева и на Библиотекарския институт – Тодора Топалова.
Успя да осъществи и най-голямата цел в библиотечната си кариера,
в която вложи цялата си енергия, душа и сърце – нова модерна сграда
за Пловдивската народна библиотека, в която така и не влезе. Напусна
поради интриги и доноси. Стана заместник-директор на Софийската народна библиотека. Напусна и Пловдив заедно със семейството си. Имаше двама сина.
Инджев беше голям турист. Мъкнеше и нас по планините, различни краища, градове и села из България. Помня, че на два пъти с него
и други колеги извървяхме пътя от Смолян до Пловдив пеша. Идваха
и членове на семействата ни. Когато той не участваше, водач ни беше
Делчо Георгиев. Пускаше ни и в работно време. Тогава имаше едно движение за стоте национални обекта, при посещенията на които се поставяше оригинален печат върху специална книжка.
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Няма да говоря за постиженията и върховете, които постигна библиотеката през онова време и които са известни. Те се дължат на труда
на колектива, но до голяма степен и на ръководството, в лицето на нейния директор.
Писах само за някои колеги, с които съм работила още в старата
сграда на библиотеката и които са по-възрастни от мен. Повечето от тях
си отидоха от този свят, а други са още живи.
м. септември, 2007
Пловдив
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Годишник на Народна библиотека „Иван Вазов“
(2005 – 2013)
ЗА МАРИ ПОСТАДЖЯН – ЮБИЛЕЙНО
ЛИЛИЯ ШАРКОВА
Трудно ми е да повярвам, че са изминали близо 40 години, откакто постъпих на работа в отдел „Обработка и каталози“. Спомени и настояще се преплитат, защото връзката ми с човека, който ме въведе в
тези „пипкави“ дейности, не е прекъсната. Пред мен е живият спомен
за Мари Постаджян от онези години, излъчваща респект с огромните си
знания и натрупан опит, с твърдостта, с която въвеждаше съвременните
достижения от световната библиотечна практика и в същото време с
непримирима загриженост към оставеното ни богато наследство библиотечни фондове и каталози от предшествениците ни. Пълна с енергия,
винаги готова да отстоява правотата си, взискателна към подчинените
си и самата себе си. И сега, когато ни посещава с дългите списъци заглавия, издирени от всевъзможни източници, включително и интернет
сайтове, все така енергична за достолепната си възраст, понесла пълна
чанта с най-скъпоценния товар – книгите, с нетърпение да получи найновата историческа, художествена, публицистична литература, за всички колеги е удоволствие да ѝ ги предоставяме. Защото страстта ѝ към
четенето сякаш се засилва с годините, защото любовта ѝ към книгите и
библиотеката са белязали целия ѝ живот. Нека тези думи бъдат нашето
признание към Мари за отдадените години труд и внушителен научен
принос в управлението и развитието на библиотечните дейности в нашата библиотека. За личния ѝ юбилей през 2013 година, когато навърши
80 години, през юбилейната 135-годишнина на Народната библиотека
„Иван Вазов“, която честваме през 2014 година, ще се опитам да припомня някои важни моменти от богатия ѝ професионален път.
Мари Постаджян завършва Държавния библиотекарски институт
през 1954 г. и започва работа в Градската библиотека „Максим Горки“.
Продължава задочно образованието си в СУ „Св. Климент Охридски“,
специалност Българска филология. След обединяването на трите градски библиотеки в Пловдив през 1959 година – Народна библиотека „Иван
Вазов“, Градска библиотека „Максим Горки“ и Детската библиотека, се
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създава единна Държавна библиотека „Иван Вазов“, тя е назначена като
завеждащ отдел „Комплектуване, регистрация и книгообмен“. От 1970
г. става ръководител на библиотечен комплекс „Комплектуване, обработка и организация на библиотечните фондове“, който включва отделите: Комплектуване на фондовете, Обработка и организация на библиотечните фондове и Периодичен печат. Завършва трудовия си стаж
като завеждащ „Обработка и каталози“ поради наложените структурни
промени през 80-те години. Пенсионира се през 1988 година.
Мари Постаджян поема задълженията си като завеждащ отдел в
млада възраст, само на 27 години, но с присъщата си целеустременост
и отдаденост, доброто образование и убеденост, че трябва да се положат основите на съвременно, съобразено с традициите, новите условия
и потребности на читателите в онези години, звено. Използва широки
контакти с консултативен апарат от специалисти, системно проучва
проблемите на науката и образованието на територията на Пловдив
и окръга, прави анализи на ползваната новонабавена литература и на
вторичния подбор, проблемите на координацията на комплектуването
между НБИВ и научните библиотеки в Пловдив, изготвя „Единен профил на комплектуване“ на базата на Тематичния определител от 1969 г.,
на състоянието и перспективите на книгообмена. Нейни публикации по
всички въпроси на комплектуването и организацията на библиотечните
фондове се публикуват в Годишниците на НБИВ и списание „Библиотекар“ от 60-те години до 1989 година.
Ръководството на библиотечния комплекс „Комплектуване, обработка и организация на библиотечните фондове“, както и на отдел „Обработка и каталози“ добавя нови полета за проучване, нововъведения, обогатява професионалния ѝ опит. Започва се разработване и раздробяване
на отдели от Систематичния каталог, в които набавената литература е
нараснала значително, обогатява се системно Азбучният показалец към
СК, пресигнират се старите систематични каталози на нотните издания и
плочите и се вливат в действащите. През 80-те години се въвеждат новите
стандарти за библиографско описание на книги, нотни и картографски
издания и последвалото ги „Ръководство за азбучни каталози на книги“.
На базата на богатия опит, практиката и съхранените традиции в нашата
библиотека, отдел „Обработка и каталози“ участва с предложения, които
бяха внесени от Мари Постаджян на Научната секция по библиотекознание при Народна библиотека „Кирил и Методий“. Като член на тази сек150
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ция участва в национални съвещания и обсъждания на важни нормативни
и законови документи от национално значение. Доказателство за високия
ѝ професионализъм, познавайки историята и развитието на нашата библиотека, е нейната твърдо отстоявана позиция по въпросите на Единната библиотечна система и мястото на Народна библиотека „Иван Вазов“,
като общодостъпна универсална научна библиотека и второ национално
книгохранилище на българската печатна литература и периодичен печат.
Изключителен принос за съхраняване на старите систематични
каталози е нейната инициатива да редактира и издаде Систематичен
каталог на книгите до 1960 г., а по-късно и първите отдели на още постария СК до 1944 г. Дълъг би бил списъкът на направеното от Мари
Постаджян, приносът ѝ за развитието на библиотечното дело не само от
регионално, но и национално значение.
Безспорен връх в нейната кариера се явява защитеният научен труд
на тема „Книжовният фонд на Народната библиотека „Иван Вазов“.
Формиране и развитие. 1979 – 1944“ като свободен аспирант. Труд, който самата тя определя в предговора на изследването като „пръв опит
цялостно да се изследва историята на Народната библиотека в Пловдив“. Труд, който показва по категоричен начин, че няма препятствия,
лични проблеми или субективни и институционални пречки, които
силният, знаещ и можещ човек да не преодолее. Впрегнала целия си
творчески потенциал, с натрупания опит и познаване в детайли историята и делото на основатели и първостроители на нашата библиотека,
развитието и утвърждаването ѝ, разкрива богатството и разнообразието
на библиотечния ни фонд през този период в статистически таблици
и точни, обосновани анализи. Труд, високо оценен в научните среди.
За наше съжаление втората част на изследването, което обхваща периода от 1945 до края на 70-те години остава неиздадено, поради нейното
пенсиониране. Останал е само един материал в Годишника на НБИВ,
1986-1989, който дава обща представа за характера и тенденциите на
развитие на библиотечния фонд от посочения период.
Бих искала да завърша с една мисъл на Демокрит „Откровеният
изказ е присъщ на свободния дух, опасно е само да се избере неподходящото време“. Свободни духом хора е имало винаги и ще има, защото
така се раждат големи дела, но дори и в неподходящо време, силата и
мъдростта на свободния дух ще се съхрани във времето и пространството. За нас такъв свободен духом човек си ти, Мари!
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Годишник на Народна библиотека „Иван Вазов“
(2005 – 2013)
ПРАВИЛНИК НА
РЕГИОНАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ИВАН ВАЗОВ“ – ПЛОВДИВ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящия правилник урежда дейността, управлението, структурата и финансирането на Регионална Народна библиотека
„Иван Вазов“.
Чл. 2.(1). Библиотеката е регионален културен институт по смисъла
на чл. 9 от Закона за закрила и развитие на културата и Постановление
на МС № 153/28.07.2000 г. за преобразуване на културни институти в
регионални библиотеки и музеи, и ПМС № 80 от 2006 г. за изменение и
допълнение на нормативни актове на МС.
(2). Осъществява дейността си на територията на Пловдивска област.
Чл. 3. Библиотеката е юридическо лице на самостоятелен баланс,
делегирана от държавата дейност на пряко подчинение на Община
Пловдив и се явява второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
към нея.
II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА БИБЛИОТЕКАТА
Чл. 4. Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“ осъществява
функции на основна библиотека в Пловдивска област, като събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечно-библиографска информация като:
1. Комплектува и организира фондовете си, съгласно установените
в нормативните документи правила.
2. Библиотечният фонд се комплектува чрез покупка на документи от страната и чужбина, вътрешен и международен обмен, дарения
или завещания от български и чуждестранни физически и юридически
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лица, безвъзмездно предаване на екземпляри от публикуваните български документи, по ред и условия, уредени със Закона за задължителното
депозиране на екземпляри от печатни и други произведения (обн. ДВ,
бр. 108 от 2000 г. и последвалите изменения).
3. Библиотеката е Втори национален архив на българската книга.
4. Осигурява универсален достъп до информация на всички потребители.
5. Извършва библиотечно-информационно обслужване и междубиблиотечно заемане.
6. Осигурява възможност за достъп до международни информационни бази данни.
7. Библиотеката е архив на краеведския печат и литература и е център на библиографията по краезнание. Издирва, набавя, съхранява, библиографира, популяризира и предоставя за ползване печатни краеведски документи за региона.
8. Осъществява редакционно-издателска дейност: изработва, публикува и разпространява библиографски указатели, краеведски и информационни издания, рекламни издания, проучвания, статии и др.
9. Участва в научно-изследователската работа в областта на библиотекознанието, библиографията и кразнанието и в социологически проучвания във връзка с четенето и книгата.
10. Организира и провежда културни и просветни изяви.
11. Оказва съдействие на общинското ръководство при реализиране
на културната политика в областта на библиотечното дело.
Чл. 5. Библиотеката осъществява допълнителни дейности, извън
тези по чл. 4, както следва:
1. Оказва съдействие на Министерството на културата при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване.
2. Събира, обработва и предоставя информация за библиотеките от
областта на органите на държавна и местна власт и предлага конкретни
мерки за подобряване на тяхната дейност.
3. Извършва координационна, квалификационна и експертно-консултантска дейност за всички библиотеки на територията на Пловдивска област.
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4. Координира изграждането на регионалните автоматизирани мрежи и е център на Националната автоматизирана библиотечно-информационна мрежа.
5. Разработва и участва в реализирането на програми и проекти,
свързани с продължаващото образование, културна интеграция и гражданско участие.
6. Координира краеведската дейност на библиотеките в региона.
7. Координира работата си с културните институти на територията
на общината и региона.
8. Поддържа партньорски контакти с библиотеки, институции и
фондации в страната и чужбина.
III. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА БИБЛИОТЕКАТА
Чл. 6. Структурата на библиотеката е представена в Приложение №
1 към настоящия правилник
Чл. 7. Библиотеката се ръководи от директор, който има следните
права и отговорности:
1. Представлява библиотеката пред органите на държавната и местна власт.
2. Издава заповеди, утвърждава документи, правилници, длъжностни характеристики, регламентиращи дейността на библиотеката,
на нейните структурни звена и на отделните служители, нейния вътрешен ред и реда за ползване на услугите.
3. Утвърждава щатното разписание, след съгласуване с Общината,
назначава и освобождава библиотечния персонал в съответствие с Кодекса на труда.
4. Съставя и управлява бюджета на библиотеката като второстепенен разпоредите с бюджетни кредити. Изработва и провежда финансова политика, осигуряваща приходи от различни източници – бюджет,
собствени приходи, приходи от дарения, програми, проекти и др.
5. Отговаря за провеждането на държавната политика в областта на
библиотечно-информационното обслужване.
6. Организира и контролира изготвянето на анализи, прогнози и
предложения за развитието на библиотечното дело в региона.
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7. Изготвя становища и подпомага разработването, съгласуването
и актуализирането на нормативната база в областта на библиотечното
дело.
8. Участва в работата на национални и международни форуми по
проблемите на библиотечно-информационното обслужване.
9. Координира разработването и контролира изпълнението на проекти и програми с местно и регионално значение.
10. Осъществява контакти с други културни институти, неправителствени организации, граждански сдружения, фондации и институции в страната и чужбина за реализиране на съвместни програми
и проекти. Развива партньорските взаимоотношения с библиотеки от
страната и чужбина.
Чл. 8. Към библиотеката се създават следните съвещателни органи:
1. Обществен съвет, който включва видни общественици, изтъкнати културни дейци и представители на деловите кръгове. Има консултативно-съвещателни функции и правомощия.
2. Дирекционният съвет е специализиран колективен съвещателен
орган, в който влизат директорът на библиотеката, главните библиотекари, отговорниците на функционалните и самостоятелните отдели и
представителите на легитимните синдикални организации в библиотеката.
3. Специализирани съвети:
- Редакционно-издателски съвет
- Съвет по комплектуване
- Специализирани съвети по различните библиотечни дейности,
които Директорът създава или закрива според нуждите за решаване на
конкретни проблеми.
Със заповед на Директора се създават временни комисии.
IV. ИМУЩЕСТВО НА БИБЛИОТЕКАТА
Чл. 9. Имущество на библиотеката се състои от:
1. Недвижимо имущество: Библиотеката стопанисва сграда – публична общинска собственост и наета под наем сграда, в която се помещава Детски отдел.
158

Правилник на НБ „Иван Вазов“ – Пловдив

2. Движимо имущество: Библиотеката стопанисва и управлява огромно движимо имущество – библиотечен фонд, дълготрайни материални и нематериални активи, краткотрайни активи, коли и др.
Чл. 10. Отговорност за опазване на имуществото носят всички служители на библиотеката. Степента на отговорност се определя от длъжностните характеристики.
V. ФИНАНСИРАНЕ НА БИБЛИОТЕКАТА
1. От Община Пловдив
2. От Министерство на културата
3. От вноски от бюджетите на общините на Пловдивска област, където библиотеката развива дейност, като регионален институт.
4. От собствени приходи
5. От дарения и спонсорство
6. От програми и проекти на национални и международни институции.
VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се издава на основание Закона за закрила и
развитие на културата и ПМС № 153/ 28.07.2000 г. за преобразуване на
културни институти в регионални библиотеки и музеи и ПМС № 80 от
2006 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС.
§ 2. На основата на този правилник се изработват и утвърждават от
директора на библиотеката Правилник за вътрешния ред и Правила за
обслужване на читателите.
§ 3. Този правилник е съгласуван с кмета на Община Пловдив и
утвърден от министъра на културата.
§ 4. Този правилник влиза в сила от датата на утвърждаването му.

ДИРЕКТОР:

(ст.н.с.д-р Радка Колева)
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УТВЪРЖДАВАМ:
ДИМИТЪР МИНЕВ
ДИРЕКТОР

ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В РЕГИОНАЛНА НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“ ПЛОВДИВ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Тези Правила за обслужване на потребителите в Регионална
Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив, наричани по-нататък „Правила“, уреждат взаимоотношенията на Регионална Народна библиотека
„Иван Вазов“, наричана по-нататък „Библиотеката“, с нейните потребители. Библиотеката е културен институт, който осигурява библиотечно-информационно обслужване и предоставя за ползване библиотечните си фондове на потребителя.
Чл.2. Библиотеката осигурява достъп до знание, информация, учене през целия живот чрез разнообразие на ресурси и услуги и е общодостъпна за всички членове на обществото, независимо от раса, националност, етническа принадлежност, възраст, пол, религия, език, специални
потребности, политически убеждения, икономически или трудов статус
или образователно равнище.
Чл.3. (1) Работното време на Библиотеката се определя със заповед
на Директора.
(2) Работното време на заемните зали, читалните зали и службите,
които работят с потребители, са посочени в Приложение № 4 от настоящите Правила.
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(3) Библиотеката не работи с потребители всеки последен четвъртък от месеца, от 08.00 до 12.00 часа.
(4) Библиотеката не работи с потребители по време на официално
обявените почивни и празнични дни за съответната календарна година.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл.4. Всеки гражданин има право да ползва услугите на Библиотеката. За целта той трябва да се регистрира като неин потребител, според
условията на настоящите Правила.
Чл.5. Отношенията между Библиотеката и потребителите се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за обществените библиотеки и Закона за задълженията и договорите и се установяват с акта на издаване
на лична потребителска карта.
Чл.6. Когато Библиотеката предостави на потребителя библиотечни, библиографски и информационни услуги или библиотечни документи със задължение за връщане, между двете страни възниква
договор – заем за послужване по чл. 243, 244, 247-249 от Закона за задълженията и договорите. Сключването на договора се установява с писмен
документ – потребителска карта или заемна бележка, която се подписва
от потребителя.
Чл.7. (1) Регистрираните потребители заплащат такса потребителска карта за ползване на Библиотеката, определен със заповед на Директора, и получават потребителска карта. При всяко посещение в Библиотеката, във всички звена за обслужване, те са длъжни да я представят
при поискване.
(2) Издаването на потребителска карта не се заплаща в случаите,
регламентирани в действащия Ценоразпис на услугите в Библиотеката.
(3) Потребителската карта е лична и не се преотстъпва.
Чл.8. Потребителски карти се издават в централната сграда на Библиотеката на ул.„Авксентий Велешки“ № 17, за граждани над 14 години,
и в Детски отдел на ул. „Авксентий Велешки“ № 15, за деца до 14 години.
Чл.9. При регистрирането на потребителите се спазват следните
условия:
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1. Граждани над 14 години се записват като представят документ за
самоличност и снимка.
2. Деца до 14 години се записват с документ за самоличност на родителите или настойниците си.
3. Българските граждани се регистрират с документ за самоличност
според чл. 13 на Закона за българските лични документи.
4. Чуждестранните граждани се регистрират с документ за самоличност според чл. 14 на Закона за българските лични документи.
Чл.10. Граждани, които са в невъзможност да се регистрират като
потребители на място в Библиотеката, могат да ползват услугите ѝ чрез
регистрация, направена от упълномощено с писмен документ лице
(Приложение № 5, Образец № 7а).
Чл.11. Не могат да бъдат пререгистрирани потребители, които имат
задължения към Библиотеката.
Чл.12. При промяна на постоянния си адрес и/или документа за
самоличност потребителят е задължен да уведоми Библиотеката.
Чл.13. Абонаментните потребителски карти са различни по вид
(Приложение № 5 Образец № 8):
(1) Годишна потребителска карта. Тя се издава за срок от 12 (дванадесет) последователни месеца, считано от датата на регистрация, и се
отнася за ползване на библиотечни документи и други услуги за дома и
в Библиотеката.
(2) Шестмесечна потребителска карта. Тя се издава за срок от 6
(шест) последователни месеца, считано от датата на регистрация, и се
отнася за ползване на библиотечни документи и други услуги единствено в Библиотеката.
(3) Месечна потребителска карта. Тя се издава за срок от 1 (един)
месец, считано от датата на регистрация, и се отнася за ползване на библиотечни документи и други услуги единствено в Библиотеката.
(4) Еднодневна потребителска карта. Тя се издава за конкретния
ден и дава право за ползване на библиотечни документи и други услуги
единствено в Библиотеката.
(5) Почетна потребителска карта. Тя е безсрочна и безплатна и се
издава с решение на Директора.
(6) Служебна потребителска карта. Тя е безсрочна и безплатна и се
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издава на настоящи и бивши служители и работници на Библиотеката
и на библиотекари от град Пловдив и областта, след разрешение на
ръководството.
(7) Посетителска карта. Тя се получава на пропуска срещу личен
документ в дните от понеделник до петък и дава право на престой в
Библиотеката.
(8) На потребители, които са обявили изгубена или открадната карта, се издава дубликат, след заплащане на глоба.
Чл.14. Потребители и посетители, които с действията си уронват
авторитета на Библиотеката или разпространяват неверни сведения за
нея, не се допускат да ползват услугите ѝ или се лишават от абонаментна карта за определен период от време, по преценка на ръководството.
Чл.15. При регистрирането си потребителите се информират за видовете услуги, за мястото и реда на получаването им и за задълженията
и отговорностите, които поемат, съгласно настоящите Правила.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ
Чл.16. Потребителите имат право да заемат библиотечни документи и да ползват услуги в следните звена за обслужване:
1. Заемни зали за дома;
2. Читални зали;
3. Детски отдел;
4. Информационен център;
5. Обучителен център.
Чл.17. (1) Библиотеката предоставя на потребителите си основни
(Приложение № 1) и специализирани (Приложение № 2) библиотечни
услуги, съгласно чл.27 от Закона за обществените библиотеки.
(2) Основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно.
(3) Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно според Ценоразпис, утвърден със заповед на Директора и приет с
решение на Общински съвет – Пловдив.
Чл.18. Потребителите до 14-годишна възраст се обслужват от Дет163
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ски отдел. Те ползват услугите на Библиотеката в централната сграда,
единствено ако са придружени от родител или настойник.
Чл.19. Потребителите имат право да получават библиотечни документи от други библиотеки от страната и чужбина съгласно Кодекс на
специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане и
Правилата за нейното прилагане в Библиотеката.
Чл.20. (1) Библиотеката създава условия за обслужване на лица със
специални нужди и такива в неравностойно положение.
(2) Библиотеката предлага специализирани потребителски места за
хора със сетивни затруднения.
(3) Библиотеката е достъпна за потребители с физически затруднения чрез ползване на подемна рампа, разположена до служебния вход
откъм ул. „Иван Вазов“.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМА
Чл.21. (1) Право за заемане на библиотечни документи за дома дава
регистрацията с лична карта, която съдържа данни за постоянния адрес на потребителя. Регистрацията с всички други видове документи
за самоличност дава право на ползване на документи и услуги само в
Библиотеката.
(2) Потребителите могат да заемат за дома едновременно до 10 библиотечни документа.
(3) При ползването на библиотечни документи от фондовете на свободен достъп, потребителят запазва реда на подреждането им.
Чл.22. (1) Потребителите не могат да заемат за дома следните библиотечни документи, съгласно Закон за културното наследство, Закон за
задължителното депозиране на печатни и други произведения, Наредба
за запазване на библиотечните фондове и Кодекс на специализираната
библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане:
1. Редки и ценни библиотечни документи (ръкописи, палеотипи,
старопечатни издания, архивни фондове, фотографии, лични библиотеки, уникални издания);
2. Библиотечни документи, постъпили в Библиотеката по Закон за
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задължителното депозиране на печатни и други произведения (със статут на Архив на българската книжнина) и маркирани с червен етикет;
3. Библиотечни документи от подръчните фондове (читални зали,
отдели „Краезнание“ и Справочно-библиографски и информационен
отдел) и тези от хранилище, маркирани със зелен етикет;
4. Картографски издания, нотни и графични издания от хранилище, филми на магнитна лента, микроформи, оригинални произведения
на изкуството;
5. Периодични издания;
6. Библиотечни документи, получени по междубиблиотечно заемане и международно междубиблиотечно заемане.
(2) Ползването на документи от Архив на българската книжнина се
допуска в изключителни случаи и само с разрешение на Директора на
Библиотеката.
Чл.23. (1) Библиотечни документи от хранилище се предоставят за
ползване след подаване на заемна бележка за поръчка (Приложение №
5, Образец № 1, 3). Тя се попълва точно и четливо от потребителя и се
подава на Бюро за приемане на поръчки.
(2) За еднократно изпълнение се приемат до пет заемни бележки от
един потребител.
(3) Срокът за изпълнение на поръчката е до 15 минути.
(4) Поръчаните документи се получават на Бюрото за приемане на
поръчки и се записват от библиотекаря на сектор „Регистрация“.
Чл.24. Дежурният библиотекар регистрира заетите за дома библиотечни документи в електронен картон. Системата за заемане на документи е автоматизирана, потребителският картон е електронен, баркодът на картата е вход в системата.
Чл.25. Срокът на заемане на документите за дома е както следва:
1. Книги, графични издания и нотни издания на свободен достъп:
30 дни;
2. Документи на магнитен/оптичен/цифров носител: 7 дни;
3. Репродукции: 3 месеца.
Чл.26. (1) Срокът за връщане на заетите документи се отбелязва в
наличния датник на заетия библиотечен документ.
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(2) Срокът за заемане може да бъде продължен по искане на потребителя, за което той своевременно уведомява дежурния библиотекар на
сектор „Регистрация“. Срокът на заемане може да бъде удължен не повече от два пъти.
Чл.27. (1) Закъснелите потребители се уведомяват писмено, че срокът за заемане на документите е изтекъл. Те са задължени в срок от 30
дни, след получаване на известието, да върнат просрочените библиотечни документи.
(2) При неспазване на определените срокове за връщане на заетите
библиотечни документи, потребителят заплаща глоба по действащия
Ценоразпис на услугите в Библиотеката и пощенските разходи за известието.
Чл.28. (1) В Детски отдел и Немска читалня заемането на документи се извършва чрез Карта на книгата.
(2) Потребителите на Немската читалня се обслужват в режим, утвърден от Правила за обслужване на потребителите в Немската читалня
(Приложение № 6).
РАЗДЕЛ ПЕТИ
ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
В ЧИТАЛНИТЕ ЗАЛИ
Чл.29. (1) Ползването на читалните зали става срещу представяне
на потребителска карта и номер от гардероба за потребителско място в
съответната читална зала. Библиотеката разполага с осем читални зали
(Приложение № 3).
(2) Ползването на документи в читалната зала на отдел „Специални
сбирки“ става при спазването на специфични изисквания (Приложение
№ 6).
Чл.30. Библиотечните документи се предоставят за ползване въз
основа на попълнена от потребителя заемна бележка за поръчка (Приложение № 5, Образец № 2), предадена на Бюрото за приемане на поръчки.
Чл.31. (1) Потребителят предава абонаментната си карта на дежурния библиотекар в читалната зала. Библиотекарят я задържа заедно със
заемните бележки на получените документи.
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(2) Потребителят уведомява дежурния библиотекар за внасянето
на собствени документи, техния вид и брой. Тези факти се отразяват
в контролния лист (Приложение № 5, Образец № 4), който се издава на
потребителя при напускане на читалната зала.
(3) Потребителят има право да преотстъпи другиму ползването на
заетите от него документи само със знанието на дежурния библиотекар.
(4) Потребителите имат право да ползват периодични издания от текущата година и документи от подръчните фондове в читалните зали, без
да попълват заемни бележки за тях, но при строго спазване на реда им.
(5) Потребителят имат право да заеме за дома библиотечни документи от фонд „Езикови системи и учебни помагала“, които имат индивидуален режим на ползване. Библиотечните документи са снабдени с
индикатор „Карта на книгата“.
(6) Потребителят има право да ползва документи, освен в читалната зала, за която е получил номер от гардероба, и от подръчните фондове на други читални зали, но само със знанието и съдействието на
дежурния библиотекар в съответната читална зала.
(7) Петнадесет (15) минути преди края на работното време, потребителят предава всички ползвани библиотечни документи в читалните
зали на дежурния библиотекар, срещу което получава оставената при
влизането си потребителска карта и разписания контролен лист.
(8) Потребителят може да запази заетите библиотечни документи
до 10 дни. Ако запазените документи не се ползват три последователни
дни, библиотекарят има право да ги освободи.
(9) В случаите, при които заявката за заемане на документи не може
да бъде изпълнена, на гърба на заемната бележка се вписва причината
за неизпълнението: „заета“, „заета по Междубиблиотечно заемане“ „за
издирване“, „на реставрация“, „на подвързия“, „на изложба“, „за служебно ползване“. Заемните бележки остават при дежурния библиотекар. Отговор за резултата от издирването се дава не по-късно от края на
следващия работен ден.
Чл.32. Забранява се изнасянето на ползвани в читалната зала библиотечни документи, освен в случаите на регламентирано копиране,
извършвано в Библиотеката и със знанието на дежурния библиотекар.
Чл.33. В събота и неделя библиотечни документи могат да бъдат
ползвани в читалната зала № 1 с предварителна заявка от петък.
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РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ДРУГИ УСЛУГИ
Чл.34. Библиотеката доставя на потребителите си чрез служба
„Междубиблиотечно заемане“ документи за временно ползване от библиотеки в страната и чужбина и обслужва с фондовете си библиотеки
в страната и чужбина. Редът и начините на заемане на документи се
урежда съгласно Кодекс на специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане и Правилата за нейното прилагане в Библиотеката (Приложение № 5, Образец № 5).
Чл.35. Достъп и ползване на интернет.
(1) Всеки регистриран потребител има право да ползва кабелен интернет в Библиотеката на определените за това компютризирани работни места, както и безжичен интернет.
(2) На територията на Библиотеката се разрешава ползване на личен
PC или друго мобилно устройство.
(3) Не се разрешава:
1. Теглене на софтуер, филми и музика;
2. Промяна на конфигурациите на системата, инсталиране или модифициране на вече инсталирания софтуер;
3. Използване на услугата за политически, рекламни, комерсиални
и престъпни цели, по смисъла на НПК.
(4) Времевият лимит за ползване на кабелен интернет от един потребител е 60 минути. Удължаването на времевия лимит е възможно с
разрешението на дежурния библиотекар.
(5) Потребителите преустановяват работата на РС 15 минути преди
края на работното време.
(6) Личното съхранение на информация, в резултат на издирване,
става само в присъствието на дежурния библиотекар.
(7) При ползване на интернет всеки потребител е длъжен да спазва
законите на Република България. Не могат да се посещават и разпространяват уебсайтове, съдържащи насилие, порнография или такива,
незачитащи човешките права; не могат да бъдат нарушавани законите,
свързани с интелектуалната собственост и авторските права.
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(8) При неспазване на правилата за ползване на интернет, дежурният библиотекар има право да преустанови дейността на потребителя.
При повторно нарушение, достъпът се прекратява за срок от един до три
месеца, след решение на ръководството.
Чл.36. Копиране на библиотечни документи.
(1) Копирането на библиотечни документи се извършва задължително и единствено в Библиотеката при спазване на изискванията на
Чл.24 (1) т.9 и т.11 от Закон за Авторското право и сродните му права.
(2) Всеки потребител може да получи копие (ксерокопие, дигитално
копие) на документи от фондовете на Библиотеката съгласно установения ред в тези Правила.
(3) Документи от фондовете на отдел „Специални сбирки“ се копират при специален режим, утвърден от Правила за достъп до специалните колекции в Библиотеката и Правила за ползване на фонд „Ръкописи“ (Приложение № 6).
(4) Ксерокопиране не се извършва на:
1. Библиотечни документи, които са реставрирани;
2. Библиотечни документи, издадени преди 1944 г.
(5) Фотокопирането на библиотечни документи със собствени технически средства става с разрешение на зав. отдел „Обслужване на потребители. Хранение. МЗС и ММЗС“ и със знанието на дежурния библиотекар, който определя мястото за заснемането.
(6) Доставените по МЗС и ММЗС документи се копират лично от
потребителя единствено в сградата на Библиотеката.
Чл.37. Библиотеката предлага обучителни услуги на потребители и
граждани в Обучителния център. Регламентирането им става в годишния план на Библиотеката.
Чл.38. Библиотеката предоставя експозиционно пространство, съобразявайки се със своя годишен план на културните събития.
Чл.39. Библиотеката осъществява издателска дейност. Изданията
на Народна библиотека „Иван Вазов“ могат да се закупят от касата на
Библиотеката.
Чл.40. Библиотеката извършва услугите печат, книговезки и други,
съобразно действащия Ценоразпис на услугите в Библиотеката. Поръчки се приемат в Редакционно-издателски отдел.
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Чл.41. Библиотеката отдава помещения под наем: Конферентна
зала, Обучителен център, Информационен център, други пространства
в Библиотеката, съобразно действащия Ценоразпис на услугите в Библиотеката.
РАЗДЕЛ СЕДМИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл.42. Потребителите са задължени:
1. При влизане в Библиотеката да показват потребителската си карта на служителя на пропуска и винаги при поискване от служител на
Библиотеката.
2. Да оставят връхните си дрехи и обемист багаж на гардероба (обемист багаж е багаж, по-голям от 50/40 см). Изключение прави внасянето
на музикални инструменти. Ползването на гардероба е задължително и
безплатно за всички потребители, които ползват читалните зали.
3. Да не оставят пари и ценности на гардероба. Библиотеката не
носи отговорност за съхранението им. На гардероба не се приемат за
съхранение хранителни продукти.
4. Да не внасят храни в зоните, определени за достъп на потребители. При внасянето на течности (вода и др. под.) те трябва да бъдат в
плътно затворена бутилка.
5. В сградата на Библиотеката не се допускат лица във видимо нетрезво или неадекватно състояние, с агресивно поведение, с хладно или
огнестрелно оръжие, с неприлично или нехигиенично облекло. При отказ на потребител да се съобрази с това изискване, той се извежда принудително от сградата от органите на реда.
6. Да заявяват на пропуска внасянето на записваща, репродуцираща или снимачна апаратура и техника.
7. Да пазят ред и тишина в помещенията на Библиотеката. Задължително е преминаването на тих режим на работа на мобилните устройства.
8. Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди, да съобщават за това на дежурния
библиотекар, който отбелязва повредите. Да уведомяват дежурния биб170
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лиотекар при констатиране на липсващи страници в ползваните библиотечни документи.
9. Да връщат заетите библиотечни документи в срок, определен от
настоящите Правила.
10. Да спазват реда и разположението на библиотечните документи
в залите за свободен достъп и в читалните зали.
11. Да ползват библиотечните документи само в читалните зали.
При ксерокопиране, фотокопиране и при други случаи изнасянето им
да става само с разрешение на дежурния библиотекар, след отбелязване
в контролния лист.
12. Да се грижат за запазването на заетите библиотечни документи.
Да не увреждат библиотечните документи, да пазят книгите чисти, да
не подчертават, да не правят бележки по полетата, да не прегъват и да
не късат страници или части от страници, да не копират илюстрации и
схеми, да не водят записки на лист, поставен върху библиотечния документ.
13. Да заявяват исканите документи чрез вярно, точно и четливо
попълнени заемни бележки; всички особености на търсените от тях заглавия да изясняват предварително с консултанта в каталожната зала, с
дежурния библиотекар от Бюрото за приемане на поръчки и с библиотекарите в заемните за дома и читалните зали.
14. Да връщат лично ползваните от тях документи на дежурния
библиотекар.
15. Да не влизат в хранилището, да не се движат в служебните помещения.
16. Да не изваждат картички от каталозите и картотеките, да не късат надписите им, да не разместват чекмеджетата в каталожните блокове.
17. Да преустановяват работата с библиотечните документи 15 минути преди края на работното време.
18. При напускане на Библиотеката да представят на служителя на
пропуска жетона с броя на заетите за дома документи или контролен
лист от читалната зала.
19. При изнасяне на библиотечен документ, който не е записан на
името на потребителя, се налага санкция – лишаване от потребителска
171

Правила за обслужване на потребителите...

карта за определен период от време или завинаги, след разглеждане на
конкретния случай.
20. Посещенията на потребители в служебните зони на Библиотеката стават само след телефонно обаждане от портиера на пропуска в
съответния отдел.
21. Пушенето в сградите на Библиотеката е строго забранено. Пушенето около сградите става на определените и обозначени за целта места.
22. Изоставени или изгубени, и след това намерени, вещи се съхраняват на гардероба за срок от 30 дни и се връщат при поискване на
притежателите им от служител на пропуска. Библиотеката не носи отговорност за съхраняването им след изтичане на установения срок.
23. Посетителите се снабдяват с посетителска карта от пропуска и
следват указанията на длъжностното лице.
Чл.43. За неспазването на тези задължения правото на потребителя
да ползва услугите на Библиотеката се отнема за определен период от
време или завинаги, според степента на нарушението. След изтичане на
времето на наложената санкция това право се възстановява.
Чл.44. Когато потребител загуби или повреди библиотечен документ до степен, че го направи негоден за ползване, той е длъжен:
1. Да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр;
2. Да го замени с друго издание на същото заглавие;
3. Да го замени с копие на оригиналния документ;
4. Да го замени с равностойно по съдържание и стойност заглавие;
5. Да заплати обезщетение в размер до петкратната стойност на
библиотечния документ по пазарни цени.
Чл.45. Когато потребителят не възмезди Библиотеката по Чл. 44, тя
се снабдява с изпълнителен лист за размера на обезщетението по реда
на чл. 242 във връзка с чл. 237 буква „В“ от Гражданския процесуален
кодекс.
Чл.46. Отнемането на правото на ползване на услугите в Библиотеката не изключва възстановяването на щетите по Чл. 44.
Чл.47. Писмени документи със стойност на договор между Библиотеката и потребителите са: потребителска карта, заемна бележка и служебни удостоверения, посочени в текста на тези Правила.
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Чл.48. При нарушаване на Правилата от страна на служител на
Библиотеката, потребителите уведомяват ръководителя на съответното
звено или заместник-директора. За неотстранените нарушения потребителите информират Директора на Библиотеката.
Чл.49. При наличие на данни за извършено от потребител или посетител престъпление, накърняващо обществения ред или имуществото
на Библиотеката, тя уведомява следствените органи, на които предоставя наличната информация за възбуждане на наказателно производство.
РАЗДЕЛ ОСМИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Чл.50. Задължения на служителите.
(1) Гардероб и пропуск:
1. Вежливо да посрещат и упътват потребителите и посетителите
на Библиотеката;
2. Да предават на потребителите, след показване на потребителска
карта, номер от гардероба, определящ потребителското място в читалната зала и да изискват връщането му при напускане на Библиотеката;
3. Да приемат връхни дрехи и обемист багаж за съхранение на гардероба;
4. Да контролират и да не допускат изнасянето на библиотечни документи, извън установения от тези Правила режим на ползването им;
5. Да не допускат в Библиотеката потребители и посетители с неподходящи поведение и облекло.
(2) Сектор „Регистрация“:
1. Да посрещат вежливо и компетентно да разясняват на потребителите правилата за ползване на Библиотеката; да упътват потребителите
според техните интереси;
2. Да информират новите потребители за реда на ползване на библиотечните документи и услугите в Библиотеката и за правата и задълженията им. Да дават първична фактографска информация на посетителите;
3. Да приемат парични постъпления от потребителите (абонамент,
глоби и др.) и да им предоставят касова бележка за всяка приета сума;
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4. Да проверяват физическото състояние на заетите библиотечни
документи и да дават на потребителя жетон с броя на заеманията, предназначен за пропуска;
5. Като администратори на лични данни носят отговорност за опазване на личните данни на потребителите (по Закон за защита на личните данни).
(3) Бюро за приемане на поръчки:
1. Да приемат еднократно до 5 заемни бележки от потребител и да
проверяват вписаните данни от тях в електронната ключова картотека;
2. При допуснати пропуски и неточности в данните, да разясняват
проблема внимателно и ясно на потребителя и да помагат за отстраняването му;
3. Да пренасочат своевременно заемните бележки по предназначение и да контролират тяхното изпълнение. При закъснение (над 15 минути) да направят справка в хранилището и да дадат информация на
чакащите потребители.
(4) Консултантско бюро в каталожна зала:
1. Да подпомагат потребителите при работата с традиционния и
електронния справочен апарат на Библиотеката. Да извършват справочно-информационно обслужване.
(5) Заемни зали за дома:
1. Да осъществяват библиотечно, справочно, библиографско и информационно обслужване на потребителите;
2. Да обслужват потребителите в специализираните заемни за дома
вежливо, компетентно и с внимание към потребностите на всяко лице.
(6) Читални зали:
1. Да следят за своевременното и точно изпълнение на потребителските поръчки;
2. Да регистрират своевременно заемането и освобождаването на
документите;
3. Да не допускат подчертаване, късане на страници или друго увреждане на ползваните документи;
4. Да оказват помощ на потребителите при работа със справочния
апарат и с подръчните фондове в читалните зали. Да поддържат актуалността на справочния апарат в съответната читална зала;
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5. Да следят за спазване на 10-дневния срок за запазване на заетите
документи и да ги освобождават своевременно след изтичането му;
6. Да не допускат изнасяне на документи от читалните зали и преотстъпването им без тяхно разрешение;
7. Да упражняват контрол върху режима на копиране на ползваните
библиотечни документи от съответната читална зала;
8. Да се грижат за реда и тишината в читалните зали.
(7) Хранилище:
1. Да приемат само пълно, точно и четливо попълнени заемни бележки;
2. Да спазват установените срокове и техника на изпълнение на заемните бележки;
3. Да предоставят на потребителите документи в добро физическо
състояние;
4. Да поясняват писмено (на гърба на заемната бележка), точно и
изчерпателно причините, поради които поръчаният библиотечен документ не може да бъде предоставен за ползване;
5. Да поддържат реда на документите в хранилището и да спазват
установените режими на съхраняване и опазване на библиотечните
фондове;
6. Да осъществяват контрол върху достъпа до хранилищната зона
на Библиотеката.
(8) Специализираните библиотечни услуги се извършват съгласно
установените специфични правила в съответните звена.
(9) Всички библиотекари, които обслужват потребители, са задължени да се идентифицират с името си, като носят отличителен знак.
Чл.51. В отношенията с потребителите, служителите спазват приетите норми на вътрешно нормативните документи, както и принципите на Етичния кодекс на служителите в Библиотеката.
Чл.52. При констатиране на нарушения на тези Правила, служителите на Библиотеката уведомяват ръководителите на съответните отдели или заместник-директора. За неотстранените нарушения служителите информират Директора на Библиотеката.
Чл.53. Служителите на Библиотеката, които не спазват изискванията на настоящите Правила, подлежат на административни наказания,
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определени от Правилника за вътрешния трудов ред на служителите и
работниците в Библиотеката.
РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.54. Който умишлено повреди, унищожи или загуби документ
от библиотечния фонд се наказва с глоба според Чл.66 (1) и (2) от Закон
за обществените библиотеки.
Чл.55. Длъжностно лице, което не осигури подходящи условия за
опазване на библиотечни документи и допусне те да се изгубят, повредят или унищожат, се наказва с глоба от 200 до 2 000 лв.
Чл.56. (1) Нарушенията по Раздел Девети от настоящите Правила
се установяват с акт на Директора на Библиотеката.
(2) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона
за административните нарушения и наказания.
РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите Правила за обслужване на потребителите в Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив влизат в сила от
13.05.2013 г.
§ 2. Настоящите Правила се придружават от следните Приложения:
1. Приложение № 1 Основни библиотечни услуги;
2. Приложение № 2 Специализирани библиотечни услуги;
3. Приложение № 3 Списък на читалните зали и заемните зали за
дома;
4. Приложение № 4 Работно време на заемните зали, читалните
зали и службите, които обслужват потребители;
6. Приложение № 5 Образци на документи за обслужване на потребители в Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив;
7. Приложение № 6 Вътрешно-нормативни документи.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

нея;

Приложение № 1 Основни библиотечни услуги:
1. Ползване на библиотечните колекции в Библиотеката и извън

2. Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация;
3. Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни;
4. Достъп до интернет за научни, образователни и социални цели;
5. Организиране на културни събития;
6. Обучителни услуги.
Приложение № 2 Специализирани библиотечни услуги:
1. Предоставяне на писмена библиографска информация;
2. Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания;
3. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина;
4. Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;
5. Копиране на библиотечни документи;
6. Публикуване на издания;
7. Куриране на изложби;
8. Квалификационни и експертно-консултантски услуги.
Приложение № 3 Списък на читалните зали и заемните зали за
дома.
Централна сграда:
Зали за свободен достъп (заемане за дома):
Филологически науки и Обществени науки
Естествени, точни и приложни науки
Изкуства
Читални зали:
№ 1 Филологически науки*
№ 1А Обществени науки
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№ 2 Естествени, точни и приложни науки
№ 4 Изкуства
№ 5 Специални сбирки
№ 6 Текуща периодика
№ 7 Немска читалня*
№ 8 Библиотековедска читалня*
*възможно е и заемане за дома
Детски отдел:
Зали за свободен достъп (заемане за дома)
Читални зали:
Чуждоезикова читална зала
Читална зала за деца до 11 г.
Читална зала за деца над 11 г.
Приложение № 4 Работно време на заемните зали, читалните зали
и службите, които обслужват потребители*
Заемни зали за дома
Понеделник – петък
08.00 – 17.45 часа (зимно)
08.00 – 19.45 часа (лятно)
Събота – неделя Почивен ден
Детски отдел
Понеделник – петък
08.30 – 17.00 часа (зимно)
09.00 – 18.00 часа (лятно)
Събота – неделя Почивен ден
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Читални зали
Понеделник – петък
08.00 – 17.45 часа (зимно)
08.00 – 19.45 часа (лятно)
Събота Читалня № 1
08.00 – 17.45 часа (зимно)
08.00 – 19.45 часа (лятно)
Неделя Читалня № 1
08.00 – 15.45 часа (зимно)
08.00 – 15.45 часа (лятно)
Читалня „Текуща периодика“
Понеделник – петък
08.00 – 17.45 часа (зимно)
08.00 – 19.45 часа (лятно)
Събота – неделя Почивен ден
Немска читалня
Понеделник – вторник
13.00 – 18.30 часа
Сряда – четвъртък
09.30 – 12.00 часа
13.00 – 17.30 часа
Петък
09.30 – 12.00 часа
13.00 – 16.00 часа
Събота – неделя Почивен ден
Изкуствотека
Понеделник – петък
08.00 – 17.45 часа (зимно)
08.00 – 19.45 часа (лятно)
Събота – неделя Почивен ден
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Информационен център
Понеделник – петък
08.00 – 12.00 часа
13.00 – 17.45 часа (зимно)
13.00 – 19.45 часа (лятно)
Събота – неделя Почивен ден
Вътрешни отдели
Понеделник – петък
08.00 – 12.00 часа
12.30 – 16.30 часа
Събота – неделя Почивен ден

*Библиотеката си запазва правото да променя работното време на структурни
звена, когато служебните обстоятелства налагат това.
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Приложение № 6 Вътрешно-нормативни документи
Правила за обслужване на потребителите
в Немската читалня
1. Читалнята има общообразователен характер. Всеки гражданин
има право да ползва услугите ѝ, като за целта трябва да се регистрира:
o Потребителски карти се издават в централната сграда на Библиотеката на ул. „Авксентий Велешки“ № 17 за граждани над 14 години;
o При промяна на постоянния си адрес или социалния си статус
потребителят е задължен да уведоми Библиотеката.
2. Потребителите имат право да получават следните услуги:
o да заемат библиотечни документи за дома или в читалнята;
o да ползват справочния апарат в читалнята;
o да ползват техническите средства за прослушване на звукозаписи, гледане на филми и др.;
o да заемат за дома еднократно: книги – до 3 бр., вестници и списания, CD и DVD – до 2 бр.;
o срокът за заемане за дома е: за книги – 15 дни, вестници и списания, CD и DVD – 7 дни;
3. Срокът за заемане за дома може да бъде продължен по искане на
потребителите само ако библиотечните документи не се търсят в момента.
4. Не могат да се заемат за дома:
o справочни документи и последния брой на вестниците и списанията.
5. На основание Наредбата за запазване на библиотечните фондове,
потребителите поемат следните задължения:
o да се грижат за запазването на заетите библиотечни документи.
Да не увреждат библиотечните документи, да пазят книгите чисти, да
не подчертават, да не правят бележки по полетата, да не прегъват и да не
късат страници или части от страници, да не копират илюстрации и схеми, да не водят записки на лист, поставен върху библиотечния документ.
o да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването
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им и ако забележат повреди, да съобщят за това на библиотекаря, който
отбелязва повредите. Да уведомяват и при констатиране на липсващи
страници в ползваните библиотечни документи.
6. Когато потребител загуби или повреди библиотечен документ,
той е длъжен да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр или да го замени с друго издание на същото заглавие.
7. При многократно нарушаване на Правилата за ползване на читалнята е възможно да бъде отнето правото да се заемат документи.
Правила за ползване на фонд „Ръкописи“
в отдел „Специални сбирки“
1. Оригинални ръкописи се ползват в читалната зала само в присъствието на сътрудник на отдел „Специални сбирки“.
2. Предоставят се за ползване оригинални ръкописи, които са в добро (стабилно) оригинално състояние или след реставрация. При наличие на репроформи от даден ръкопис се предпочита първо даването на
репроформата.
3. Ползване на ръкописи в застрашено състояние (лошо отваряне
на кодекса, липсваща подвързия, чуплива хартия, повреден пергамент,
големи повреди по листовете – в оригиналния им вид или след неуспешна реставрация, ръкописи в насипно състояние – независимо дали
в оригинален вид или реставрирани и др.) не се разрешава, ако те са
възпроизведени в една или друга репроформа.
o Твърде честото ползване на оригинала в сравнително кратък период от време също може да бъде причина за отказ да се даде оригиналът.
o Ползването на тези оригинали става само чрез изрично посочване
на причините за ползването им и след решение по всеки конкретен случай на зав. отдел „Специални сбирки“.
4. Ползването в оригинал на ръкописи с миниатюри и/или богата
орнаментална украса не се разрешава при наличието на репроформи,
освен в изключителни случаи, когато репроформата не позволява качествено проучване.
o Ползването на ръкописи с миниатюри, за които няма репроформи става само чрез изрично посочване на причините, по които се иска
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оригиналът.
o И в двата случая от потребители, които ползват за първи път оригиналите, се изисква препоръка от съответно компетентно лице (научен
ръководител, преподавател и др.), удостоверяващи необходимостта от
проучването и подготовката на потребителя да работи с оригинали; такива ръкописи се предоставят за ограничено време на ползване и след
преценка на зав. отдел „Специални сбирки“.
5. При работа с оригиналите е абсолютно забранено ползването на
друго пишещо средство освен молив и персонален компютър.
6. При работа с оригинални ръкописи е задължително ползването
на памучни ръкавици, които се осигуряват в читалната зала.
7. Ръчно копиране на водни знаци или украса се разрешава само на
професионално подготвени потребители, при спазване на определени
правила – копира се с мек молив, през стъкло или по-тънка пластмасова
прозрачна подложка и в присъствието на дежурния библиотекар.
8. Фотографирането (според регламентираните в действащия Ценоразпис на услугите в Библиотеката условия) със собствени технически
средства става само след представяне на писмено удостоверение, излагащо целите на заснемането. То се извършва само в присъствие на зав.
отдел „Специални сбирки“.
o При наличие на дигитално копие, заснемането със собствени технически средства не се разрешава.
o Не се разрешава заснемане на ръкописи и документи с вградени
камери в мобилни устройства.
9. Абсолютно е забранено поставянето на каквито и да било предмети върху ръкописите.
10. Забранява се внасянето на каквито и да било напитки в читалната зала.
11. При напускане на работното място оригиналът трябва да бъде
затворен или покрит; при напускане на мястото за повече от 15 минути
ръкописът се връща на бюрото на библиотекаря от отдел „Специални
сбирки“.
12. При повторно неспазване на изискванията, удостоверено от дежурния библиотекар, на потребителя се отказва ползването на оригинални документи.
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Годишник на Народна библиотека „Иван Вазов“
(2005 – 2013)
УТВЪРЖДАВАМ:
ДИМИТЪР МИНЕВ
ДИРЕКТОР

П Р А В И Л Н И К
ЗА МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО И МЕЖДУНАРОДНО
МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ В РЕГИОНАЛНА НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“ – ПЛОВДИВ
Първи раздел
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този Правилник определя правилата на междубиблиотечното (МЗ) и международното междубиблиотечно (ММЗ) заемане, осъществявано от Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив
с библиотеки в страната и чужбина.
Чл. 2. (1) Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив,
наричана по-нататък „Библиотеката“, доставя документи за временно
ползване от библиотеки в страната и чужбина на своите потребители и
обслужва с документи от фондовете си библиотеки в страната и чужбина, съгласно Закона за обществените библиотеки.
(2) Междубиблиотечното заемане е услуга за потребителите, която
улеснява универсалната достъпност до публикациите – основен принцип на библиотечно-информационното обслужване.
(3) Редът и начините за осъществяване на дейностите по МЗ и ММЗ
се уреждат съгласно настоящия Правилник, Правила за обслужване на
потребителите в Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“, Кодекс
на специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане
(Приложение № 2) и Кодекс на специализираната библиотечна услуга
Междубиблиотечно заемане на библиотеките-учредителки и асоциира184
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ни членове на Фондация НАБИС чрез Своден каталог НАБИС.
(4) В Библиотеката МЗ и ММЗ се осъществява от Междубиблиотечна заемна служба.
(5) По реда на МЗ и ММЗ могат да се предоставят, освен документи
в оригинал, така и копия на библиотечни документи, съгласно чл. 24,
ал. 1, т. 9 от Закона за авторското право и сродните му права.
Чл. 3. Не са обект на МЗ и ММЗ следните видове документи:
1. редки и ценни библиотечни документи (ръкописи, палеотипи,
старопечатни издания, архивни фондове, фотографии, лични библиотеки, уникални издания);
2. библиотечни документи, постъпили в Библиотеката по Закона за
задължителното депозиране на печатни и други произведения (със статут на Архив на българската книжнина) и маркирани с червен етикет;
3. картографски, нотни и графични издания, в случай че не са постъпили в Библиотеката по Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (със статут на Архив на българската книж
нина) и не са маркирани с червен етикет;
4. филми на магнитна лента, микроформи, оригинални произведения на изкуството;
5. периодични издания;
6. тежки и неудобни по формат издания;
7. документи, подлежащи на реставрация;
8. документи, които по преценка на ръководителите на специализираните отдели не подлежат на МЗ и ММЗ.
Втори раздел
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ
НА УСЛУГАТА
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА БИБЛИОТЕКАТА
Чл. 4. Библиотеката предоставя на други библиотеки в страната
библиотечни документи по техни заявки по пощата с наложен платеж.
Чл. 5. Документът, с който Библиотеката поема имуществена отговорност, е заемната бележка по стандартен образец (Приложение № 1)
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или съобщението по електронен път.
Чл. 6. Библиотеката не изпълнява поръчки от своите фондове, когато:
(1) търсените документи са в процес на обработка и подвързия;
(2) търсените документи са заети от потребители;
(3) търсените документи не са обект на МЗ и ММЗ, според разпоредбите на този Правилник;
(4) търсените документи са поръчани с неточно или непълно оформена заявка.
Чл. 7. Стойността на услугите по МЗ и ММЗ се формира съгласно
Ценоразпис на услугите в Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив и се поемат от библиотеката-поръчител.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 8. Право да ползват услугите МЗ и ММЗ имат потребители,
които притежават валидна шестмесечна или годишна потребителска
карта.
Чл. 9. (1) За да се изиска библиотечен документ, е необходимо подаването на стандартен формуляр с пълни и точни библиографски данни.
(2) Заявка по МЗ може да бъде направена и по електронна поща
(mzsnbiv@abv.bg; mzsnbiv@libplovdiv.com).
Чл. 10. Пощенските разноски за изпращане на заявените документи
по МЗ и ММЗ се заплащат в пълен размер и са за сметка на поръчителя.
Чл. 11. Документите по МЗ и ММЗ се ползват в читалните зали на
Библиотеката за срок от 1 (един) месец.
Чл. 12. Копиране на библиотечни документи, постъпили по МЗ и
ММЗ, се извършва съгласно Чл. 36 от Правила за обслужване на потребителите в Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“.
Чл. 13. При повреждане на ползваните документи се налагат санкции съгласно Правила за обслужване на потребителите в Регионална
Народна библиотека „Иван Вазов“.
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Statistical Data (2005 – 2013)

Всичко
постъпили

2
27540
29406
29810
36283
25316
21000
22928
21460
21829

Година

1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Таблица 1 – Набавени библиотечни документи по вид (1)

3
22628
23804
24567
30332
21016
17011
19405
18162
17811

Книги

АудиоАудиоАудиоПечатни
Грамофон- визуални
визуални Графични
визуални
музикални
ни плочи документи, документи, издания
документи,
издания
CD ROM
DVD
Видеокасети
4
5
6
7
8
9
159
0
689
95
247
11
103
0
817
916
130
4
64
0
672
522
148
1
321
5
1153
480
200
0
98
0
479
328
143
0
146
11
394
162
230
0
62
0
220
201
109
0
17
0
253
117
260
0
104
0
148
37
177
0

Набавени библиотечни документи по вид (1–3)

I. Комплектуване на библиотечния фонд

Статистически данни (2005 – 2013)

189

190

Година

10
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

14
360
292
332
489
83
0
0
0
0

15
77
38
54
75
70
60
13
5
31

Патен- Картографти
ски издания
16
281
248
217
137
147
24
63
48
23

Документални
и фотоматериали

Таблица 1 – Набавени библиотечни документи по вид (2)

Аудиовизуални
Микроформи
Стандокументи, (микрофиши и
дарти
Музикални микрофилми)
записи
11
12
13
170
0
2
8
0
1
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10
0
0
0
0
0
0

Набавени библиотечни документи по вид

17
1
108
36
0
0
6
17
11
16

Репродукции

0
0
0
0
0
0
0
0
0

18

Диаматериали,
Диафилми

Статистически данни (2005 – 2013)

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

19
2005

Година

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

22

1
1
3
1
2
0
2
4
0

23

0
0
0
0
0
0
0
0
0

24

0
0
0
0
0
0
0
0
0

25

2819
2936
3187
3090
2950
2955
2826
2583
3482

26

АрхивноПродължаРъко- Старопечатдокументалващи
писи ни издания
издания
ни издания

Таблица 1 – Набавени библиотечни документи по вид (3)

21

20

ДиаматеРедки и
риали,
Кинофилми ценни
Диапозитиви
издания

Набавени библиотечни документи по вид

Статистически данни (2005 – 2013)

191

192

Година

1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

7607
7677
9421
10 370
8102
7284
10 286
9 237
9 686

17 206
18 507
17 708
22 945
14 460
11 524
10 241
10 123
9 397

495
435
387
403
328
409
269
274
284

4

По обмен
2 232
2787
2294
2 565
2426
1 783
2132
1 826
2 462

5

В дар
27540
29406
29810
36283
25316
21000
22928
21460
21829

6

Общ брой
постъпили

1 377 729
1 389 876
1 363 798
1 378 168
1 392 695
1 409 584
1 422 025
1 429 827
1 444 806

7

Стойност

Таблица 2 – Набавени библиотечни документи по начин на придобиване

3

Депозирани

2

Закупени

Начин на придобиване

Набавени библиотечни документи по начин на придобиване

Статистически данни (2005 – 2013)

Всичко постъпили

2
27540
29406
29810
36283
25316
21000
22928
21460
21829

Година

1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Б Обществени
науки

В История.
Исторически науки

4
1542
1690
1855
1989
1544
1337
1359
1333
1129

Г Икономически
науки
5
1540
1649
1720
1816
1347
1127
1351
1301
1179

Д Политика.
Обществен живот
6
1318
1224
1312
1608
1180
1165
1143
1147
1265

Е Държава и право
7
371
479
613
702
473
477
437
510
509

Ж Военна наука.
Военно дело
8
132
135
142
164
101
81
113
139
132

З Култура. Наука.
Просвета
9
1867
2236
2114
2454
2297
1828
1527
1520
1689

10
247
359
373
364
323
295
323
252
262

Зд Спорт
11
1553
1539
1859
2189
1690
1247
1266
1461
1230

Таблица 3 – Набавени библиотечни документи по съдържание (1)

3
0
1
0
2
0
0
3
0
0

12
1790
1716
2184
2489
1660
1197
1357
1282
1116

И Философски
науки.
Психология
К Филологически
науки.
Литература

Набавени библиотечни документи по съдържание (1-2)
КД Художествена
литература
13
8605
9043
8285
10678
7359
5996
7097
6177
6871

Статистически данни (2005 – 2013)
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Година

14
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

КДд Детска
художествена
литература

15
993
1250
1393
1816
1357
1152
1298
1274
1438

КДдн Детска отраслова
литература

Л Изкуство

17
1986
2061
1782
2466
1162
1112
874
960
847

М Религия
18
350
463
735
1004
662
507
565
657
627

Н Естествени науки
19
46
38
63
52
39
44
51
35
52

О Физикоматематически и
химически науки
20
1340
1388
886
1143
628
434
629
573
511

П Геологични и
географски науки
21
320
344
372
449
443
256
272
257
284

22
179
175
167
170
112
128
162
142
132

Р Биологични науки
23
1047
1154
1531
1594
1263
1006
1147
893
917

24
252
459
416
409
311
359
344
202
315

Таблица 3 – Набавени библиотечни документи по съдържание (2)

16
177
519
529
512
229
160
294
240
281

С Медицина

194

Т Агрономия.
Лесовъдство.
Животновъдство.
Ветеринарна медицина

Набавени библиотечни документи по съдържание
У Техника.
Промишленост
25
1793
1424
1413
2130
1059
1061
1174
1043
1008

Ф Общи справочници.
Издания със смесено
съдържание
26
92
58
66
77
77
28
141
62
35

Статистически данни (2005 – 2013)

Всичко постъпили

2
27540
29406
29810
36283
25316
21000
22928
21460
21829

Година

1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Основен фонд

Справочен
фонд

4
385
40
35
11
25
7
5
6
9

С1
5
0
67
77
116
56
26
57
35
21

С1а
6
0
68
54
58
36
19
22
48
14

С2
7
0
40
16
29
17
20
11
1
6

С3
8
0
24
24
26
22
26
22
5
14

С4
9
0
10
4
10
5
5
5
0
1

С5
10
0
2
1
1
2
1
1
0
0

С6
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0

СФ1
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Справочен
СД
13
0
74
109
78
46
17
94
57
18

14
132
153
97
95
93
62
53
58
85

Библиотековедски

Таблица 4 – Набавени библиотечни документи по вид на фонда

3
24548
25679
26400
32145
22422
18750
20822
19517
19841

15
55
78
14
12
150
66
71
53
28

Специални
сбирки

Набавени библиотечни документи по вид на фонда
Филиал Ф1
16
111
29
0
0
0
0
0
0
0

Детски фонд
17
2309
3142
2979
3702
2442
2001
1765
1680
1792

Статистически данни (2005 – 2013)
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2
9 504

17 259

13 325

21 913

10 789

4 111
10 427
13 658
6 850

Година

2006

2007

2008

2009

2010
2011
2012
2013

Стойност в лв.

4 087,00
46 173,16
20 979,35
16 999,65

6 089,98

3 967,75

1 422,86

1 341,63

3
2 421,14

Остарели по
съдържание
527
2 824
8 432
4 712

6 288

8 348

4 400

10 365

4
3 565

Физически
изхабени
1 613
980
1 339
1 431

1 022

8 598

612

1 004

5
1 939

Многоекземплярни
1 159
6 265
3 509
340

3 085

2 400

7 931

5 308

6
3 199

0
0
0
0

0

0

0

0

7
0

Неподходящи
за профила на
библиотеката
787
69
378
135

394

2 567

382

582

8
801

25
289
0
232

0

0

0

0

9
0

Таблица 5 – Отчислени библиотечни документи по причини за отчисляване

Общо отчислени

1
2005

Повредени или
невърнати от
читатели

Причини за отчисляване
Липсващи при
инвентаризация

196
0
0
0
0

0

0

0

0

10
0

Повредени/
унищожени
при стихийни
бедствия или
кражба

Отчислени библиотечни документи по причини за отчисляване

Статистически данни (2005 – 2013)

Мъже

1 473
1 318
1 341
1 560
977

2009 15 010 129 536 5 512 9 498 42

2010 13 582 119 741 4 948 8 634 41

2011 13 376 106 758 4 936 8 440 49

2012 14 376 105 708 6 238 8 138 52

2013 11 085 128 538 3 856 7 229 80

Селско стопанство
147

183

158

169

173

158

153

189

181

8

Медицина
357

568

446

464

511

460

442

478

467

9

Естествени науки
Социални науки
11

12

Изкуства

437

1934

674

584 2 653 692

507 2 308 685

502 2 256 604

537 2 388 647

484 2 108 671

508 2 168 644

548 2 377 517

522 2 197 561

10

Учители
14

15

16

Учащи среден курс

3365

1896

982

927

Учащи начален курс

1214

1 348

1 231

18

1 121 1 202

784

812

782

17

Други

137 2 548

933

163 3 343 1 421

136 3 124 1 089

137 3 364 1 355

772

720

935

911

1 099

990

1 041 1 396

1 407 1 211

1 276 1 185

154 3 761 1 722 1 037 1 392 1 173

137 3 539 1 797

188

139 3 515 2 352 1 208

111 3 190 2 586 1 441

13

Студенти

Таблица 7 – Потребители, посещения, състав по пол и професия

1 352

111 108 5 198 8 879 66

7

2008 14 077

6

1 321

5

2007 13 686 134 433 4 940 8 746 76

Година

1 381

4

Жени

2006 14 953 127 508 5 833 9 120 89

3

Работници
1 525

2

Учащи горен курс

Потребители, посещения, състав по пол и професия
Инженерно-технически
специалисти

2005 14 876 123 681 5 864 9 012 82

Брой потребители

1

Брой посещения
потребители

II. Обслужване

Статистически данни (2005 – 2013)
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Общо

2
335 687

319 784

308 291

303 698

335 061

350 975

355 001

340 210

348 242

Година

1
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Книги

290 612

295 163

292 546

291 697

274 737

250 739

245 384

251 812

3
266 686

Графични
издания

Периодични
издания
578

559

692

898

985

Картографски
издания
379

90

79

196

101

68

162

95

6
114

Печатни
музикални
издания
1 011

2 294

1 512

1 991

2 176

2 517

2 463

3 328

7
3 191

2 289

1 488

1 606

1 624

1 976

1 340

3 038

4 068

8
6 181

12 324

7 309

13 283

14 605

10 555

4 416

7 278

8 185

9
10 624

528

11
809

Репродукции

6 795

7 669

2 243

9 871

518

371

388

487

10 979 504

12 868 528

11 664 395

7 830

10
4 820

Аудиовизуални
документи

Таблица 8 – Заети библиотечни документи по вид

33 691

25 001

23 929

29 410

32 070

29 702 1 132

35 529 2 076

41 219 1 535

4
5
38 594 3 098

Патенти и
стандарти

198

Служебни и
напубликувани
издания

Заети библиотечни документи по вид
Ръкописи

Документални и
фотоматериали
13

14

Микроформи
40 122 1 351
579 297 308
52 204
46
4
132
252
29 382 485
4
98
157
86 2 233 164
6
52
208
1
43
0

12

Статистически данни (2005 – 2013)

Общо

2
335 687

319 784

308 291

303 698

335 061

350 975

355 001

340 210

348 242

Година

1
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

български
език

английски
език
5 597

4 699

3 874

5 007

4 918

4 274

3 247

4 713

4
4 900

немски
език
4 797

3 813

1 077

5543

4 363

4 551

8 143

5 250

5
2 722

френски
език
517

347

384

463

610

513

574

721

6
924

2 538

2 651

2 305

2 956

3 636

3 688

3 906

4 819

7
7 117

руски език

75

235

68

346

91

88

371

95

8
314

Таблица 9 – Заети библиотечни документи по език

333 434

327 831

346 421

366 133

320 731

290 116

291 721

303 765

3
319 289

други
славянски
езици

Заети библиотечни документи по език
ориенталски езици
46

37

19

40

42

14

35

27

9
34

други езици
301

597

853

487

670

454

294

394

10
387

Статистически данни (2005 – 2013)
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2 Религия

10297

3708

10201 11070

1821

2578

2838

2543

1802

2146

2023

11
2598

63 Селско стопанство
2113 2284

10

Таблица 10 – Заети библиотечни документи по съдържание (1)

6552

2013 348242 12773 20132 6208 29457

6675

2012 340210

21154 6381 35275 11606 10933 13427
9661

5223

355001

2011

13612

12331

16340

15633

9
18660

21049 7104 36785 11135 10788 13749
19986 5128 31660

3332

2010 350975

9895

2009 335061 11813 19469 6235 30990 11795

9123

9121
9735

2657

1033

15172 5022 36462 11535

8
9436

61 Медицина

16730 4823 31464 10841

2008 303698

5 Математика

5
6
7
15480 5199 38072 11933

1 Философия
4

3 Обществени науки

2007 308291 10064 13426 4209 39535

1476

Година

2006 319784

Общо
3
1364

0 Общ отдел

1
2
2005 335687

62 Техника

200
64 – 69 Промишленост

Заети библиотечни документи по съдържание (1–2)

Статистически данни (2005 – 2013)

13
2004

2463

1099

2086

2704

3391

2999

2922

3242

Година

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7 Изкуство

10316

11514

12161

15717

16638

16132

16469

17641

14
22446

80 Езикознание
8013

7316

7714

8398

9339

7082

5615

6700

15
6519

9 История

82 Литературознание
22494

26005

8608

8243

7863

9363

18130

29332

32864

38153

13811 31054

9430

7900

16623 29582

16
17
16929 32453

91 География
1945

1392

2099

1904

1953

2222

1698

2281

1835

18

136371

133256

115975

102601

104784

94970

86589

101097

19
100981

БСЧ Художествена
литература
22657

19990

23165

23312

13926

25386

29721

14954

20
15531

Таблица 10 – Заети библиотечни документи по съдържание (2)

793 – 799 Спорт

12
2005

Д 0-9 Детска
отраслова литература

Заети библиотечни документи по съдържание
Д Детска художествена
литература
45436

30043

43584

41355

30500

33513

37319

31999

21
34247
Статистически данни (2005 – 2013)

201

202
475768,04
3140
9854,11
1554,16
2121,72
90527,13
19899,07
4578,03
659,4
188756,82
31883,33
156138
54707,96
2212,05
523,78
2015,36

1875,00
8561,71
13603,15
1993,57
111545,77
19667,01
3223,73
625,20
171904,43
26169,91
126753,04
39305,83
41742,23
4209,21
1785,20

4

2006

445550,16

3

2005

595373,47
1616,55
5415,84
14967,03
4795,14
51,26
108809,05
25050,63
7238,89
554,36
194698,89
39254,57
151984,03
60261,85
5294,87
613,57
2397,85

5

2007

Таблица 11 – Финансиране. Персонал (1)

01-01 Заплати трудови правоотношения
02-01 Заплати нещатен персонал
02-02 Извънтрудови правоотношения
02-05 СБКО
02-08 Обезщетения
02-09 Болнични от работодател
05-51 ДОО
05-60 ЗОВ
05-80 ДЗПО
10-13 Облекло
10-14 Книги за библиотеките
10-15 Материали
10-16 Вода, горива, енергия
10-20 Разходи за външни услуги
10-30 Текущ ремонт
10-40 Данъци и такси
10-51 Командировки в страната

2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ПАРАГРАФ

№ по ред

III. Финансиране. Персонал (1–4)

838584,22
11333,78
5670,00
22099,28
15936,81
105620,32
43217,62
9249,76
560,40
184116,87
31231,02
207789,65
76637,54
4601,57
512,67
2108,74

117286,81
28793,58
8445,39
568,80
257416,94
43845,25
184790,94
68893,78
5174,26
624,51
2330,00

7

2009

746274,36
4260,21
1020,16
19277,18
7400,54

6

2008

Статистически данни (2005 – 2013)

8

№ по ред

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
119221,75
24198,85
139945,64
77261,72
2375,27
515,67
1380,11

Таблица 11 – Финансиране. Персонал (2)

87492,45
40415,03
9280,90
145901,47
17187,19
152117,41
52997,89
13912,78
593,13
2007,20

11

794828,71
12306,57
3435,00
20415,75
19398,16
3579,89
96868,63
41592,83
10874,21

10

2011

777323,29
12387,09
3680,00
20028,48
29770,94

9

01-01 Заплати трудови правоотношения
02-01 Заплати нещатен персонал
02-02 Извънтрудови правоотношения
02-05 СБКО
02-08 Обезщетения
02-09 Болнични от работодател
05-51 ДОО
05-60 ЗОВ
05-80 ДЗПО
10-13 Облекло
10-14 Книги за библиотеките
10-15 Материали
10-16 Вода, горива, енергия
10-20 Разходи за външни услуги
10-30 Текущ ремонт
10-40 Данъци и такси
10-51 Командировки в страната

2010

ПАРАГРАФ

815740,97
1250,46
14905,00
21183,00
22160,98
5860,63
97811,72
42529,35
12195,97
160,00
131257,06
23576,05
146409,01
80989,93
8948,00
388,69
3566,40

12

2012

16485,40
22861,81
8351,58
6576,59
105494,09
46002,50
13421,38
758,60
116694,16
28314,45
120716,12
91461,76
7528,31
350,76
3476,49

881323,98

13

2013

Статистически данни (2005 – 2013)
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4

2006
5

2007
6

2008

7

2009

138,5

141,5

142,5
14

141,5
14

125,5
17
10

434,3
993,72
2064,28
318,00
190
305,88
366,00
389,00
1575,49
1578,13
150,00
143,00
176,00
138,96
8,85
28,52
31,11
93,96
360,75
102,40
110,78
28,00
35344,00
7511,66
9646,17
43480
32816,58
62861,95
10891,42
4149,60
2379,6
199,50
1069781,33 1100282,25 1252974,45 1559884,44 1572850,06

3

2005

Таблица 11 – Финансиране. Персонал (3)

26 Численост на персонала
27 Дофинансирани щатни бройки
28 Щатни бройки по 66 ПМС

10-52 Командировки в чужбина
10-62 Застраховки
10-91 Данък СБКО
10-92 Глоби и лихви
10-98 Други разходи
51-00 Основен ремонт
52-00 ДМА
53-00 НДМА
ОБЩО:

1

18
19
20
21
22
23
24
25

2

№ по ред
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Статистически данни (2005 – 2013)

8

№ по ред

9

10-52 Командировки в чужбина
10-62 Застраховки
10-91 Данък СБКО
10-92 Глоби и лихви
10-98 Други разходи
51-00 Основен ремонт
52-00 ДМА
53-00 НДМА
ОБЩО:
126,5
17
10

20676,00

125,5
17
10

168,10
209,00
41,81

12

2012

170,14
209,00
11,69

13

2013

126,5

127,5

60579,44
17692,53
480,78
6420,00
3780,00
1386175,21 1390030,84 1496351,57 1491681,34

20676,00

180,00
165,00
58,96

11

10

123,48
183,40
209,00
159,42

2011

2010

Таблица 11 – Финансиране. Персонал (4)

26 Численост на персонала
27 Дофинансирани щатни бройки
28 Щатни бройки по 66 ПМС

18
19
20
21
22
23
24
25

ПАРАГРАФ
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// П л о в д. у н и в е р с и т е т, N 5, 8 юни 2004, с. 14.
НАЙ-ПРОДАВАНАТА руска писателка гостува [в Библиотеката в
рамките] на „Пловдив чете“. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив),
N 118, 16 юни 2004, с. 16.
Вж и: З е м я, N 114, 16 юни 2004, с. 16; Д н е в н и к, N 116, 18 юни 2004,
(Прил. Week, с. 2); М а р и ц а (Пловдив), N 168, 19 юни. 2004, с. 1, 12 : с портр. (Татяна
Полякова и Евелина Величкова).

ИЗЛОЖБА графика на Петър Лазаров се открива в Народна библиотека
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„Иван Вазов“. (Днес). // М а р и ц а (Пловдив), N 173, 24 юни 2004, с. 20.
ЗА шеста поредна година в Народната библиотека в Пловдив бе открита
изложба на руски книги. // Т р а к и й с к и в е с т и (Пловдив), N 25, 1 – 7
юли 2004, с. 6.
СТУДЕНТ от университета [Тенчо Дерекювлиев] получи приза „Читател
отличник“ [в рамките на фестивала „Пловдив чете“]. // П л о в д. у н и
в е р с и т е т, N 6, 6 юни 2004, с. 8–9.
[СТО и петдесет] 150 години от рождението на Константин Иречек
честват пловдивчани днес от 17 часа в НБ „Иван Вазов“. // М а р и ц а
(Пловдив), N 207, 28 юли 2004, с. 1.
ТРИ изложби, посветени на фантастиката, може да видите в Народната
библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив. (Добро утро, Пловдив). // П о з в ъ
н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 156, 9 авг. 2004, с. II.
ФОТОСВИДЕТЕЛСТВА за антифашистката съпротива в Пловдивския
край. (Живата памет). // Г л а с ъ т (Пловдив), N 5, авг.-септ. 2004, с. 6 :
с ил.
Със съдействието на Библиотеката осъществена документална изложба
„Паметта е жива“ в „Голямата къща“.

ОТ 16 до 19 септ. Пловдив ще бъде домакин на международната среща
[в залата на Библиотеката] на тема „Социални и политически причини
за насилието над деца, жени и младежи“. // М а р и ц а (Пловдив), N 255,
14 септ. 2004, с. 3.
ГЕОРГИЕВА, Христина. 150 години от рождението на Стефан Ботев
[директор на Библиотеката от 9 юли 1889 – 15 апр. 1890]. // Д и а л о г
д н е с (Карлово), N 42, 15 – 21 септ. 2004, с. 5 : с портр.
Жечев).

Вж и: П е н с и о н е р и, N 38, 15 – 21 септ. 2004, с. 12 : с портр. (Николай

ИЗЛОЖБАТА „Изворът или Израел, 30 стъпки по светите места“
на израилтянина Ханан Исахар ще бъде открита днес от 19 ч. в
Изкуствотеката на НБ „Иван Вазов“. Тя се организира със съдействието
на посолството на Израел и организация „Шалом“. (Градът). // М а р и 207
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ц а (Пловдив), N 261, 20 септ. 2004, с. 1.
ПЕЕВА, Ана. Демократите започват сезона с [Петко] Каравелов.
(Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 276, 5 окт. 2004, с. 1.

Изложба „Делото на Петко Каравелов и неговите пловдивски последователи“
в ГХГ, с участието и на Библиотеката.
Вж и: П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 197, 5 окт. 2004, с. III (Янко
Атанасов).

КАРАМУКОВА, Перхан. Извънредна заплата в НБ „Иван Вазов“?
// П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 199, 7 окт. 2004, с. III.

На сесия на ОбС Пловдив предстои гласуване на изплащане на заплати,
реализирани от икономии.

МИНЧЕВА, Ваня. Вангелия Атанасова с премиера на две нови поетични
книги [„Чудеса в полусън“ и „Лиричен пътеводител Пловдив“]. // Т р у д
/ П л о в д. Т р у д, N 205, с. 3/, N 286, 15 окт. 2004.
ВЕЛИЧКОВА, Евелина. Избират следовник на будителите. (Култура).
// М а р и ц а (Пловдив), N 298, 27 окт. 2004, с. 20.

Сдружение „Мемориал на духовността“ ще обяви носителя на званието
„Следовник на народните будители“ на тържество в Библиотеката.
Вж и: П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 214, 28 окт. 2004, с. 16.

ВЕЛИЧКОВА, Евелина. Порция смях със Здравко Попов. // М а р и ц а
(Пловдив), N 314, 12 ноем. 2004, с. 1, 2.
Премиера на новата книга „Среща преди потопа“ на пловдивския автор.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 315, 13 ноем. 2004, с. 1; П л о в д. К у р и е р,
N 290, 12 ноем. 2004, с. 2 (Евелина Величкова).

ВЕЛИЧКОВА, Евелина. Творчеството на Светослав Рьорих в
Библиотеката. (Култура). // М а р и ц а (Пловдив), N 326, 24 ноем. 2004,
с. 20.

Изложба „Светослав Рьорих – вестител на прекрасното“, организирана от
Национален клуб „Приятели на Рьорих“, посветена на 100-годишнината от рождението
на художника.
Вж и: П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 237, 30 ноем. 2004, с. 16 с ил.
(Янко Атанасов).

ВЕЛИЧКОВА, Евелина. Внучка написа книга за Недко Д. Каблешков.
(Култура). // М а р и ц а (Пловдив), N 340, 8 дек. 2004, с. 20.
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Премиера на „Живот, посветен на Отечеството и обществото“ от Райна
Каблешкова.
Вж и: П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 244, 9 дек. 2004, с. II (Янко
Атанасов); М а р и ц а (Пловдив), N 345, 13 дек. 2004, с. 20 (Евелина Величкова).

ЗДРАВКОВА, Ева. Ясен Антов идва с „Приключения“. // М а р и ц а
(Пловдив), N 345, 13 дек. 2004, с. 20.
Премиера на книгата „Приключенията на един пешеходец“.
Вж и: П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 247, 14 дек. 2004, с. II (Янко
Атанасов).

ПУМПАЛОВА, Ева. Канцонети в Библиотеката. (Култура). // М а р и ц а
(Пловдив), N 347, 15 дек. 2004, с. 20.
пиано.

Коледен концерт с участието на Рослан Василев, бас и Татеос Санджакян,

Честване на 125 г. Народна библиотека „Иван Вазов”, 1 ноем. 2004 г.
Публикации от 2004 г.
[СТО двадесет и пет] 125 години Народна библиотека „Иван Вазов“ : 1879
– 2004 : Указател на литература /Състав. Въла Декало и др. ; Отг. ред.
Радка Колева ; Ред. Искра Спасова. – Пловдив : Хермес, 2004.– 232 с.
[СТО двадесет и пет] 125 години Нар. библ. „Иван Вазов“ – Пловдив
[Мултимедия]: 1879 – 2004. – Пловдив : Нар. библ. „Ив. Вазов“, 2004. – 1 CD.
[НАРОДНА библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив на 125 години]. // Б и б
л и о т е к а, 2004, N 5, с. 5–96.
Броят, посветен на годишнината, съдържа: Радка К о л е в а. Юбилеите на
Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив; Боряна Х р и с т о в а. Размисли за
125-годишния юбилей на Народна библиотека „Иван Вазов“; Радка К о л е в а. Приноси
на Пловдивската библиотека в българската наука 1879 – 1944 г.; Емилия М а р и н о в а.
Справочно-библиографското обслужване в НБ „Иван Вазов“ и новите информационни
ресурси; Славка Ш о п о в а. Първата изкуствотека в библиотека. Кратка хронология
на развитието на пловдивската „Изкуствотека“; Величка Л а з о в а. „Детски“ отдел
– минало, настояще и бъдеще; Златка И в а н о в а. Отдел „Методичен“ на Народна
библиотека „Иван Вазов“ – цели, задачи и практика; Марина К у т р я н о в а. Даренията
в НБ „Иван Вазов“ продължават родолюбивата традиция за съхранение на книжовните
ценности; Славка Ш о п о в а. Въведение към темата за френскоезична литература
във фонда на Народна библиотека „Иван Вазов“ 1879 – 1944 г.; Румяна Р о с е н о
в а. Немски исторически фонд в Народна библиотека „Иван Вазов“; Венета Г а н е
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в а. Непубликувани писма на Борис Дякович до Атанас Кожухаров; Ани Г е р г о в
а. Библиотекарят-енциклопедист Лука Касъров 1854 – 1916; Недялка П е т р о в а.
Проектът „Български библиотечен обмен: Нови пътища за глобално сътрудничество
и изграждане на обществени информационни центрове“ и Народна библиотека „Иван
Вазов“; П о з д р а в л е н и я.

КОЛЕВА, Радка. Юбилеите на Народната библиотека „Иван Вазов“ –
Пловдив. // Б и б л и о т е к а, 2004, N 5, с. 5–17.
КАЛИНКОВА, Пенка. Паметта на вечния Пловдив. Съкровищата на
Народна библиотека „Иван Вазов“ ще бъдат показани публично. // Д у м
а, N 204, 2 септ. 2004, с. 17 : с ил.
Изложбата е посветена на юбилея и на 55 години от обособяването на отдел
„Специални сбирки“.

СЕВОВА, Камелия. Библиотека „Иван Вазов“ обяви конкурс [на тема
„Книгата – мост между миналото и бъдещето“ по повод 125-годишния
си юбилей]. // М а р и ц а (Пловдив), N 263, 22 септ. 2004, с.19.
КОЛЕВА, Радка. Мишката на компютъра ще изяде ли машината на
Гутенберг. Разговор на [Иван Чакъров] с директора на НБ „Иван Вазов“.
// Г л а с ъ т (Пловдив), N 7, окт.-ноем. 2004, с. 2 : с портр.
ВЕЛИЧКОВА, Евелина. Библиотеката показва японска еротика. // М а р
и ц а (Пловдив), N 285, 14 окт. 2004, с. 3.
Информация за изложбите, посветени на годишнината.
Вж и: // М а р и ц а (Пловдив), N 284, 13 окт. 2004, с. 3 : с ил.; П л о в д. К у
р и е р, N 268, 13 окт. 2004, с. 3 : с ил. (Евелина Величкова); N 269, 14 окт. 2004, с. 2
(Eвелина Величкова); 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 204, с. 8 с ил./, N 285, 14 окт. 2004
(Елица Кандева); П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 204, с. III (Янко Атанасов);
Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 204, с. 3 с ил./, N 285, 14 окт.; /N 205, с. 5 с ил. и портр./,
N 285, 15 окт. 2004 (Деляна Лукова).

ВЕЛИЧКОВА, Евелина. Президентът [Георги Първанов] идва на 125ия рожден ден на Библиотеката. Пловдив пази най-стария архив на
българската книга. // М а р и ц а (Пловдив), N 289, 18 окт. 2004, с. 20 : с
ил.
Вж и: А з Б у к и, N 43, 27 окт. – 2 ноем. 2004, с. 32 : с ил.

АТАНАСОВ, Янко. Библиотека „Иван Вазов“ гостува в София [с изложба
210
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на ] уникални и редки издания. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив),
N 207, 19 окт. 2004, с. II.
ДНИ на отворените врати в библиотека „Иван Вазов“ започват от днес...
// М а р и ц а (Пловдив), N 296, 25 окт. 2004, с. 20.
Вж и: П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 212, 26 окт. 2004, с. II.

РЯДКО издание на Владимир Маяковски е книга „джудже“ с размери
2,5x3,4 см. и има 109 страници. Ще бъде показана на юбилейната
изложба в библиотека „Иван Вазов“. // 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 12, с.
8/, N 297, 26 окт. 2004.

Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 298, 27 окт., с. 20; N 299, 28 окт. 2004, с. 2
(Евелина Величкова); П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 213, 27 окт. 2004, с. 16
(Янко Атанасов); Т р у д, N 298, 27 окт. 2004, с. 6 : с ил.

КОЛЕВА, Радка. Грях е книга да стои на земята. Мечтая да видя
библиотеката напълно автоматизирана, казва директорката. Интервю на
Евелина Величкова. (125 години библиотека „Иван Вазов“). // М а р и ц
а (Пловдив), N 301, 30 окт. 2004, с. 10 : с ил.
Съдържа и: Ю б и л е й н и я т комитет; В служба на духовността; В празничния
ден; Живко И в а н о в. За книгите и хората, които ни възвисяват.

КОЛЕВА, Радка. Тръгнали сме от Венелиновата сбирка. Народната
библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив е създадена и съществува 125
години като национална културна институция, казва директорката на
библиотеката пред Пенка Калинкова. // Д у м а, N 235, 30 окт. 2004, с. 10
: с ил.
ЛИДЕРЪТ на БСП Сергей Станишев дари вчера принтер на НБ „Иван
Вазов“ по случай 125-годишния юбилей на пловдивската библиотека.
// Т р у д / П л о в д. Т р у д, N 216, с. 2 с ил./, N 303, 1 ноем. 2004.
ПРЕЗИДЕНТЪТ Георги Първанов ще открие тържеството послучай
125-годишнината на библиотека „Иван Вазов“ [в Деня на народните
будители]. // М а р и ц а (Пловдив), N 303, 1 ноем. 2004, с. 20.
Вж и: П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 216, 1 ноем. 2004, с. II (Янко
Атанасов).

КАНДЕВА, Елица. Записаха президента [Георги Първанов] като читател
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в Библиотеката. // 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н (Пловдив), N 217, с. 4 с ил./,
N 304, 2 ноем. 2004.

За тържественото отбелязване на годишнината Президентът е получил
Почетна читателска карта.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 304, 2 ноем. 2004, с. 3 : с портр. (Евелина
Величкова и Цветана Георгиева); П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 217, 2 ноем.
2004, с. I (Янко Атанасов); Т р у д, N 304, 2 ноем. 2004, с. 5; Т р у д / П л о в д. Т р у д,
N 217, с. 3/, N 304, 2 ноем. 2004 (Деляна Лукова).

АТАНАСОВ, Янко. Най-старата библиотека у нас отпразнува
125-годишния си юбилей. (Култура). // П о з в ъ н е т е Н о в и н и
(Пловдив), N 217, 2 ноем. 2004, с. V : с портр. и ил.
Съдържа и: Историята; Днешният ден; Реликви; Интервю с Радка Колева,
директор на НБ „Ив. Вазов“ – Пловдив.
Вж и: М о н и т о р, N 2028, 2 ноем. 2004, с. 4; Т р а к и й с к и в е с т и
(Пловдив), N 40, 3 – 10 ноем. 2004, с. 1, 6 : с ил.; П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив),
N 220, 5 ноем. 2004 (Прил. ТВ позвънете, с. 26 : с портр.) (Янко Атанасов); П л о в д.
у н и в е р с и т е т, N 8, 8 ноем. 2004, с. 4–6 : с ил. (Тенчо Дерекювлиев и Асен
Карталов); Е в р е й с к и в е с т и, N 22, 19 ноем. 2004, с. 9 (Жак Калев).

История на Библиотеката
МАРИНОВ, Петър. Някога... : Романизирана биография : Кн. 1 – 4. /
Петър Маринов. – Пловдив : Веда Словена, 2003 – 2009.

Петър Маринов (1903 – 1908) е работил като секретар в Библиотеката от 1946
до 1948 г.

БИБЛИОТЕКАТА минало и настояще : Юбилеен сборник, посветен на
125-годишнината на Народната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“
. – София : Народна библиотека „Св.св. Кирил и Методий“, 2005. – 428
с. : с ил., табл., ноти.
Съдържа и: Радка К о л е в а. Основополагащи документи за Народните
библиотеки в София и Пловдив (с. 19–25).

БРАЙКОВА, Пенка. Срещи с копривщенски възрожденци / Пенка
Брайкова. – София : [Изд. авт.], 2005. – 104 с. : с портр.

Съдържа сведения и за Иван Говедаров (1855 – 1917), директор на Библиотеката
в периода 1887 – 1889 г.

Константин ВЕЛИЧКОВ и неговото време : Национална научна
конференция, посветена на 150 годишнината от рождението на
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Константин Величков, 19 – 20 май 2005 г., Пазарджик. – Пазарджик :
Регионален исторически музей, 2005. – 208 с.
Съдържа и: Радка К о л е в а. Константин Величков и българското библиотечно
законодателство [за „Закон за свободата на печата“ от 1881 г., отнасящ се до задължително
предаване на два екземпляра от печатно издание в Областната библиотека в Пловдив]
(с. 170–173).

БИБЛИОТЕЧНИ дискурси : Юбилеен сборник, посветен на
60-годишнината на Александра Дипчикова. – София : Народна
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, 2006. – 260 с. : с ил., табл., факс.

Съдържа и: Иван М а р к о в и Радка Колева. Неизвестен дневник на Илия
Йовчев [директор на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив от 1883 до 1887 г.]
от периода на Възраждането (с. 193–205).

НЕДКОВ, Симеон. История на музейното дело в България / Симеон
Недков. – София : Агенция Европрес, 2006. – 376 с. : с ил., портр.
92–96).

И за създаването и дейността на Народната библиотека и музей в Пловдив (с.

ЙОВЧЕВ, Илия. Дневни забележвания върху историята на Илия С. Йовчев
за 1860 – 1874 г. : С кратък поглед на отхожданието ми в Пловдивското
училище, и на училището : А постоянно ще изписвам след като излязох
от там, сиреч от 1869 юний 9 / Разчел, състав. и комент. Иван Марков. –
Пловдив : Народна библиотека „Иван Вазов“, 2007. – 306 с.
Предговор от Радка Колева и Емил Стоицов.
Дневник на един от първите директори (1883 – 1887) на Областната библиотека
и музей в Източна Румелия.

ЗАДГОРСКА, Валентина. Йоаким Груев – знакова фигура на една епоха.
(Памет). // Б у д и т е л, 2007, N май-юни, с. 66–69 : с ил.

За приноса му в основаването на Пловдивската библиотека и музейната сбирка
към нея през 1879 г.

ДАНОВА, Надя. Иван Добровски в перспективата на българския ХIХ
век / Надя Данова. – София : Валентин Траянов, 2008. – 640 с.

От март 1882 г. до март 1883 г. Иван Добровски е главен библиотекар; през
1882 г. изработва първия правилник на Пловдивската библиотека.

КОЛЕВА, Радка и др. Народната библиотека в Пловдив : Архивни
хроники : [В 2 т.] / Радка Колева, Емил Стоицов. – Пловдив : Народна
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библиотека „Иван Вазов“, 2008 – 2009.
[Т. 1]. 1879 – 1945. – 2008. – 358 с. : с ил., фотогр., табл.
[Т. 2]. 1945 – 2009. – 2009. – 449 с. : с ил., фотогр., табл.

Рец.: Донка П р а в д о м и р о в а. Оригинална история на Народната библиотека
„Иван Вазов“ в Пловдив. // П а н а г ю р с к и л е т о п и с и, 2010, N 1-2-3, с. 85–86.

РОДЕН ДА ПРАВИ ЕПОХИ : 160 години от рождението на Христо Ботев
: Юбилеен вестник. – Изд. национален комитет Общонародна фондация
„Христо Ботйов“, януари 2008. – 24 с. : с ил.
Съдържа и: Радка К о л е в а. Стефан Ботев (1854 – 1890) [директор на
Библиотеката от 1889 до 1890 г.] (с. 18).

АВРАМОВА, Анна. Иван Вазов и Пловдивската библиотека. (Личности).
// П р и я т е л с т в о (Пловдив), N 2, юли 2008, с. 2 : с ил.

За личния архивен фонд „Иван Вазов“, съхраняван в Библиотеката; предаден
на Къща музей „Иван Вазов“ в Сопот през 1950 г.

МИЛЕВ, Емил. Мъжът Николай намери в Пловдив любовта, ученият
Райнов облагороди Библиотеката. (Личности). // А к ц е н т з а в а с
(Пловдив), N 47, 7 – 13 ноем. 2008, с. 23 : с портр. и ил.
Николай Райнов е главен библиотекар в периода 1922 – 27 г.

АРГИРОВ, Стоян. Избрани трудове / Стоян Аргиров, състав. Анна
Ангелова. – София : Унив. изд. „Климент Охридски“, 2009. – 676 с. : с
ил., факс.
Стоян Аргиров (1870 – 1939), директор на Пловдивската народна библиотека
от 1894 до 1897 г.; съставя първия правилник за дейността ѝ.
Съдържа и фототипно издание на Ръководство за уреждане на народни,
общински и частни библиотеки (с. 327–453); Библиотечното дело в България [и за
Пловдивската библиотека] (с. 455–467).

КУЛТУРА и културна политика в България 1879 – 1944 : Национална
научна конференция, Пазарджик, 29 – 30 май 2008 г. – Пазарджик :
Беллопринт, 2009. – 480 с.

Съдържа и: Стефка И л и е в а. Подготовка и квалификация на библиотекарите
в България в периода 1878 – 1944 г. [и за Пловдивската народна библиотека] (с. 28–32).

НИКОЛОВА, Мария. Рецепция на руската литературна класика в
България 1878 – 1912 : Автори – издатели – читатели / Мария Николова
; Предисл. Радка Колева. – Пловдив : Народна библиотека „Иван Вазов“,
2009.– 216 с. : с порт., факс., диагр.
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Съдържа и: Радка К о л е в а. Рецепция на руската литературна класика в
България 1878 – 1912 : Автори – издатели – читатели – един нов прочит на българското
ú битие (с. 7–12); Читателите [данни за читателите в Библиотеката за периода 1903 –
1911; Данни за читателските бележки по полетата и в края на книгите и в НБ „Иван
Вазов“ – Пловдив] (с. 170–176, 176–190).

ЯНКОВА, Иванка. Нормативна уредба на библиотеките в България /
Иванка Янкова. – София : За буквите : О писменехъ; Унив. изд. Климент
Охридски, 2009. – 223 с. : с ил.
Предговор и рецензент ст. н. с. д-р Радка Колева.
И за: Областното книгохранилище в Пловдив (с. 74); Закон за Националната
библиотека на Източна Румелия от 1882 г., Правилник на Областната библиотека
(книгохранилище или книговлагалище) в Пловдив, Публично-административен
правилник за устройството на управлението на Областната библиотека и музей от
1882 г. (с. 78–83); Вътрешен правилник на Областната библиотека от 1883 г. (с. 84–86);
Правилник за народните библиотеки в София и Пловдив от 1898 г. (с. 92–94).

МИРКОВ, Александър. Българската афера „Драйфус“. Италианец задига
нумизматична колекция на пловдивския музей. // Б у д и т е л, 2009,
N ян.-март, с. 45–50 : с портр. и ил.
През 1901 г., при встъпването си в длъжност като директор на Пловдивската
библиотека и музей, Борис Дякович открива значителни липси в нумизматичната
сбирка. Обвинен Атилио Такела, завеждащ Нумизматичния отдел. През 1905 г.
Пловдивския окръжен съд издава присъда срещу него, по-късно е помилван.
Същото и в: 1 6 8 ч а с а, N 18, 6 – 12 май 2005, с. 28 : с портр. и ил.

КОЛЕВА, Радка. Илия С. Йовчев. (История и човек). // В е з н и, 2009,
N 8, с. 52–66.

За археографския ръкопис на Иван Марков „Дневни забележвания върху
историята на Илия С. Йовчев. Дневник 1869 – 1875 година“, изд. от НБ „Иван Вазов“.
Данни за дейността му като управител на Областната библиотека и музей в
Източна Румелия.

ЯЗЪДЖИЯН, Овсанна. Дарителят Иван Добровски и неговото дело –
част от историята на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив.
// Т р у д о в е на Студентското научно общество при СВУБИТ, т. IV,
2009, с. 203–207 : с портр.

Анализ на личната библиотека на Иван Добровски (1812 – 1896), част от която
е дарена на Библиотеката.

ИЛИЕВА, Десислава. Историята на ... Народна библиотека „Иван Вазов“.
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// А н о н с П л о в д и в, N 8, 16 ноем. 2009, с. 3 : с ил.
КРУМОВ, Васил. Културата в Пловдив 1818 – 1928 : Мемоари / Васил
Хр. Крумов. – София : [Б. изд.], 2010. – 112 с. : с ил.
Спомени и за Библиотеката.
[СТО и тридесет] 130 години Народна библиотека „Иван Вазов“ 1879 –
2009 : Комплект 11 картички и тройна корица /Авт. Радка Колева и др.
– Пловдив : [Народна библиотека „Иван Вазов“], [2010]. – 11 отделни
цв. репрод.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ музей – Пловдив. – Пловдив : Археологически
музей, Пловдив, 2011. – 12 с. : с ил. Паралел. текст на англ. ез.
Съдържа и: Основаване на Областната библиотека и музей 1879 – 1885 г.

ГОВЕДАРОВ, Иван. Копривщица в свръзка с духовното ни и
политическо възраждане : Спомени / Иван Г. Говедаров. Едно посещение
на историческата Копривщица / Очерк от Петър Ив. Загоров. – София :
Симелпрес, 2011. – 160 с.

Фототипно изд. на мемоарите на Иван Говедаров (1850 – 1927), директор на
Библиотеката от 1887 до 1889 г., публикувани в Пловдив през 1921 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ – родолюбци. – София : За буквите – О писменехь,
2011. – 271 : с портр.
Съдържа и: Мария М л а д е н о в а. Стоян Аргиров [1870 – 1939;
директор на Пловдивската народна библиотека от 1894 до 1897 г.] (с.
44–71).
БИБЛИОТЕЧНОТО дело в България : Сборник от нормативни документи
(1878 – 2012) / Състав. Анета Дончева, Александър Димчев. – 3. изд. –
София : Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2012. – 245 с. : с табл.
Съдържа Нормативни документи, касаещи дейността и на Библиотеката.

КОЛЕВА, Радка и др. Народната библиотека в Пловдив : Архивен фонд
: Т. 1– / Радка Колева, Емил Стоицов. – Пловдив : Народна библиотека
„Иван Вазов“, 2012-Т.1. 1882 – 1892. – 2012. – 261 с. : с факс.
КОЕВ, Атанас. Иван Радославов – теоретикът на символизма в България.
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// И з в. нац. лит. музей, 2012, т. 6, с. 173–177.

Иван Радославов (1880 – 1969) – гл. библиотекар от 1928 г.; директор на
Библиотеката от 1932 до 1934 г.

EМАНУИЛОВА, Евдокия. Из обществения и културен живот на Пловдив
през Възраждането и след Освобождението / Евдокия Емануилова. –
Пловдив : Контекст, 2013. 220 с. : с ил.
И за директорите на Библиотеката Борис Дякович (с. 138–140) и Стефан Ботев
(с. 166–167).

РАЙЧЕВСКИ, Стоян. Братята в българската история / Стоян Райчевски.
– София : Бълг. бестселър – Нац. музей на бълг. книга и полиграфия,
2013. – 616 с. : с ил.

И за Стефан Ботев – директор на Народната библиотека и музей от 9 юли 1889 – 15
юли 1890 г. (с. 122–133).

Съвременно развитие на Библиотеката
				
КОЛЕВА, Радка. Божана : Био-библиография на Божана Апостолова /
Състав. Радка Колева, София Несторова. – Пловдив : Летера, 2005. – 74
с. : с ил.
Библиографската информация е от отдел „Краезнание“.

ГОДИШНИК 1998 – 2004. 125 години Народна библиотека „Иван Вазов“.
// Пловдив : НБИВ, 2005. – 190 с. : с ил.
Съдържа: Радка К о л е в а. Покана до г-н Георги Първанов, президент на
Република България; С л о в о на директора на НБ „Иван Вазов“; С л о в о на президента
на Република България г-н Георги Първанов; Славка Ш о п о в а. За честването на 125
– годишния юбилей на народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив; О т л и ч и я и
поздравителни адреси; Радка К о л е в а. Основополагащи документи за народните
библиотеки в София и Пловдив; Ю б и л е и т е на народна библиотека „Иван Вазов“;
Радка К о л е в а. Приноси на пловдивската библиотека в областта на българската
култура 1879 – 1944 г.; Радка К о л е в а. Жените – библиотекари, а мъжете – директори;
Д р у г и т е за нас; З а годишнината на библиотеката с готовност помогнаха...; Р а з в
и т и е на народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 1998 – 2004 г.; Славка Ш о п о
в а. Статистически таблици; Славка Ш о п о в а. Летопис 1998 – 2004 г.; Искра С п а с
о в а. Книги, отпечатани в Народна библиотека „Иван Вазов“ 1998 – 2004 г.

КНИГАТА – мост между миналото и бъдещето : Наградени литературни
творби на конкурса, посветен на 125-годишния юбилей на Народна
библиотека „Иван Вазов“. – Пловдив : Народна библиотека „Иван
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Вазов“, 2005. – 31 с.
ДАМЯНОВА, Румяна. По следите на едно капитално творческо дело.
// Б ъ л г а р и с т и к а, 2005, N 10, с. 93–96.
Рецензия за сборника, посветен на 100-годишнината от рождението на Маньо
Стоянов „По следите на българската книга: Описи. Находки. Библиология“, 2004 г.,
издание на Библиотеката; състав. Венета Ганева. Сборникът съдържа докладите от I
национален колоквиум, проведен в Библиотеката през м. май 2003 г.

КОЛЕВА, Радка. За моя Институт и любимата професия. // Б и б л и о т
е к а, 2005, N 5, с. 56–57.
ЛАЗАРОВ, Михаил. Дават 50 хиляди за ремонт на Библиотеката.
(Накратко). // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 16, 24 ян. 2005,
с. IV.
Сумата, отпусната от община Пловдив, е преведена от Библиотеката в
общинския бюджет.

ЛУКОВА, Деляна. Общината залага 250 000 за галерия в Стария град.
// Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 34, с. 3/, N 46, 17 февр. 2005.
И за финансовите средства, предвидени за Библиотеката.

ВЕЛИЧКОВА, Евелина. Посланик Харалд Киндерман открива немска
читалня. (Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 50, 21 февр. 2005, с. 20.
Официално откриване на обновената Немска читалня на 21 февр.

[ТРИДЕСЕТ хиляди] 30 000 лева са необходими на библиотека „Иван
Вазов“ за хидрофорна уредба и нов котел. (Кратки). // С т р о и т е л с т в о
И м о т и (Пловдив), N 8, 21 – 27 февр. 2005, с. 3.
По предписание на Противопожарна охрана трябва да бъде монтиран
хидрофор, осигуряващ вода до 14-тия етаж на сградата.

ЛУЦОВА, Мария и др. Театърът среща празника си със стачка / Мария
Луцова, Евелина Здравкова. (Култура). // М а р и ц а (Пловдив), N 82, 26
март 2005, с. 10.
Служителите на Библиотеката се присъединяват към националната стачка на
работещите в културните институции.
Вж и: 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 61, с. 2 с ил./, N 84, 28 март 2005 (Елица
Кандева); Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 61, с. 5/, N 84, 28 март 2005.

ТАЧЕВА, Десислава. Заради плакатната война ОДС купува книги с
218

Указател на литература (2005 – 2013)

парите за афиши. (Вести). // 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 112, с. 2/, N 152,
8 юни 2005.

Средствата за афиши и билбордове ОДС – Пловдив ще използва за закупуване
на книги по време на литературния форум „Пловдив чете“. Книгите ще бъдат дарени
на Библиотеката.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 152, 8 юни 2005, с. 2.; Т р у д /П л о в д. Т р у д,
N 112, с. 1/, N 152, 8 юни; /N 113, с. 2 с ил./, N 153, 9 юни 2005; 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 113, с. 2 с ил./, N 153, 9 юни 2005.

ВЕЛИЧКОВА, Евелина. Без пари в Библиотеката. (Новините). // М а р и
ц а (Пловдив), N 154, 10 юни 2005, с. 2.
Дни на отворени врати на 9 и 10 юни.
Вж и: 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 112, с. 8/, N 152, 8 юни 2005.

ВАСИЛЕВА, Бояна. Левицата дари книги на местните читалища.
(Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 160, 16 юни 2005, с. 2.

На специална церемония в Библиотеката дарението връчено от Захари
Георгиев, водач на кандидатдепутатската листа на Коалиция за България в Пловдивград.

ВОДАЧЪТ на листата на НДСВ в Пловдив Милен Велчев, Владимир
Дончев, Валери Цеков и Цонко Киров направиха дарение на Народна
библиотека „Иван Вазов“. (Дебати). // Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 121,
с. 4/, N 165, 21 юни 2005.
ТРИФОНОВ, Христо. Петър Стоянов [и кандидатите за депутати от
ОДС Младен Влашки и Петър Попов] дари книги на Библиотеката.
(Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 166, 22 юни 2005, с. 5 : с ил.
И хора с увреждания ще влизат в Библиотеката [по проект на Британския
съвет за достъп до електронна информация на хора с увреждания].
// Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 193, с. 3/, N 265, 29 септ. 2005.
АТАНАСОВ, Янко. Библиотекари от „Иван Вазов“ искат 50 процента
увеличение на заплатите. Според директорката Радка Колева обаче
претенциите са абсолютно нереални. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и
(Пловдив), N 218, 2 ноем. 2005, с. I.

В открито писмо, изпратено до Министерството на културата, Министерството
на финансите и кмета на Пловдив Иван Чомаков, изразена подкрепа към колегите
от Областната библиотека в Стара Загора. В писмото се настоява за увеличение на
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заплатите и категоризация на библиотеките в страната според функциите и значимостта
им.
Отговор на ръководството на Библиотеката публикуван в: М а р и ц а (Пловдив),
N 300, 3 ноем. 2005, с. 1, 2 (Евелина Величкова).
Вж и: С е д м и ч е н А к ц е н т (Пловдив), N 75, 4 – 10 ноем. 2005, с. 5 : с ил.

КОЛЕВА, Радка. Българинът обича да чете. Компютърът няма да измести
книгата, убедена е единствената жена директор в 126-годишната история
на Народна библиотека „Иван Вазов“. (Прозорец към света). // П о з в
ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 244, 8 дек. 2005, с. VII : с портр. и ил.
Интервюто на Янко Атанасов.

ПЕТРОВА, Мария. Безплатен абонамент в „Ив. Вазов“. (Пловдив).
// М а р и ц а, N 339, 12 дек. 2005, с. 20.
Ден на отворени врати на 21 дек.

ГРАШКИНА, Ваня. Отчетен доклад за дейността на СБИР в периода
юни 2005-септември 2006 година. // Б ю л е т и н СБИР, 2006, N 2, с.
5–14.
Информация и за Библиотеката.

ИЛИЕВА, Стефка. Консултацията – метод за професионално обучение
на библиотекарите. // Б ю л е т и н СБИР, 2006, N 2, с. 59–61.
За консултативната помощ, оказвана на библиотеките от Пловдивска област от
отдел „Методичен“.

ИЛИЕВА, Стефка. Обучението на библиотекари на тема „Автоматизация
на библиотеката“ – Пловдив. // Б ю л е т и н СБИР, 2006, N 2, с. 57, 58.

Обучението организирано на 14 юни от отдел „Методичен“. Лектор доц. д-р
Красимир Петков.

ПОПОВА, Ели. Българските библиотеки и информацията за Европейския
съюз. (Професия). // Б и б л и о т е к а, 2006, N 2, с. 5–13.

В началото на 2006 г. в публичните библиотеки проведена анкета по повод
изясняването на възможностите на библиотеките да обслужват с документи и
информация за ЕС. В анкетата участва и Библиотеката.

ЛЮБОМИРОВА, Мария. 1000 читатели в библиотеката по празниците.
(Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 2, 4 ян. 2006, с. 20.
ЙЕРЕМИЕВА, Валентина. Дават покрива на НБ „Ив. Вазов“ под наем [на
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гръцката фирма „Космо България мобайл“ за слагане на антена за GSM
оператор]. (Пловдив). // П л о в д. К у р и е р, N 632, 20 март 2006, с. 3.
РЕШЕНИЯ на общински съвет Пловдив [взети с протокол N 19 от
07.10.2004 г.]. // С е д м и ч е н А к ц е н т (Пловдив), N 95, 31 март – 6
апр. 2006, с. 14–15.

Решение N 398 относно изплащане на еднократно възнаграждение от наличния
резервен фонд „Работна заплата“ за 2003 г. в Народна библиотека „Иван Вазов“ и във
връзка със 125 годишния юбилей на библиотеката.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 80 от 7 април 2006 г. за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет. (Министерски съвет).
// Д ъ р ж. в е с т н и к, N 33, 21 апр. 2006, с. 16–19.

Преобразувани културни институти в регионални. Народна библиотека „Иван
Вазов“ изпълнява регионалните си функции на територията на област Пловдив.

НАРКОМАН краде книги в библиотека „Иван Вазов“. // 2 4 ч а с а /
П л о в д и в, N 328, с. 3/, N 102, 14 апр. 2006.
Крадецът заловен от полицаи на Второ РПУ.
Вж и: Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 74, с. 3/, N 102, 14 апр. 2006.

ШОПОВА, Славка. Книгата, майка на духовността. (Култура). // П р и я
т е л с т в о (Пловдив), N 2, май 2006, с. 6 : с портр. и ил.
За дейността на Библиотеката.

ЛУКОВА, Деляна. Библиотеката иска по-висок статут. // Т р у д /П л о в д.
Т р у д, N 97, с. 3/, N 134, 17 май 2006.

В рамките на библиотечната седмица проведена среща между ръководството
и местната власт.

ВЕЛИЧКОВА, Евелина. Празниците и бележитите дати в календар.
(Култура). // М а р и ц а (Пловдив), N 198, 22 юли 2006, с. 10.

Второ допълнено и преработено издание на календар „Бележити дати“,
издадено от отдел „Методичен“.

ХРИСТОВА, Елица. Доброволци водят деца в библиотеки. // 2 4 ч а с а
/П л о в д и в, N 488, с. 3/, N 325, 24 ноем. 2006.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 327, 28 ноем. 2006, с. 2.

ПАУНОВ, Радко. С най-елитните заглавия от българската литература
[Иван] Чомаков и [Георги] Гергов дариха 5000 тома на училищата. // 2 4
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ч а с а /П л о в д и в, N 488, с. 3 с ил./, N 325, 24 ноем. 2006.

Дарени книги и на Библиотеката.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 323, 24 ноем. 2006, с. 1, 2 (Камелия Севова); Т
р у д /П л о в д. Т р у д, N 234, с. 4/, N 325, 24 ноем. 2006.

КОЛЕВА, Радка. Юбилеен сборник „Библиотечни дискурси“ [посветен
на 60-годишнината на Александра Дипчикова]. (Премиера). // Б и б л и о
т е к а, 2007, N 2, с. 51–55.
Публикуван текста на представянето на сборника през м. дек. 2006 г. в НБ
„Кирил и Методий“ – София.

ЛУКОВА, Деляна. Редките и ценни издания [на Библиотеката] в
електронен каталог. // Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 33, с. 5 с ил./, N 46, 16
февр. 2007.

За пилотния проект на МОН за дигитализация на българска възрожденска
книжнина.
Вж и: А з Б у к и, N 7, 14 – 20 февр. 2007, с. 4 (Благой Ранов); 2 4 ч а с а /
П л о в д и в, N 77, с. 8/, N 106, 19 апр. (Елица Кандева); / N 153, с. 8 с ил./, N 215, 8 авг.
2007 (Елица Кандева); М а р и ц а (Пловдив), N 105, 19 апр., с. 1 (Евелина Величкова);
N 106, 20 апр., с. 14 : с ил. (Евелина Здравкова); N 212, 8 авг., с. 2 (Мария Луцова);
N 214, 10 авг. 2007, с. 14 : с ил. (Мария Луцова); Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 153, с. 6 с
ил./, N 216, 8 авг. 2007 (Деляна Лукова).

ГЕОРГИЕВА, Галина. [Благовест] Сендов и Захари Георгиев направиха
дарения. (Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 206, 2 авг. 2007, с. 2 : с ил.
Япония.

Дарение за Библиотеката на книги от личната библиотека на посланика ни в

Вж и: Д у м а, N 175, 31 юли, с. 3; N 177, 2 авг. 2007, с. 2 : с ил. (Веселка
Венкова); 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 149, с. 2 с ил./, N 209, 2 авг. 2007 (Ирена Чернишева);
Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 149, с. 1, 3 с ил./, N 210, 2 авг. 2007 (Софи Стойчева).

ХРИСТОВА, Софи. Библиотеката издаде дневник [„Дневни
забележвания върху историята на Илия С. Йовчев“ – дневник на един
от първите директори на Областната библиотека] – антикварна рядкост.
(Под тепетата). // Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 149, с. 3/, N 210, 2 авг. 2007.
ПЕТКОВА, Карина. Библиотеката с подход за инвалиди. (Култура).
// М а р и ц а (Пловдив), N 301, 7 ноем. 2007, с. 19.
В навечерието... (Пресклуб). // П а р е к о р д з а г а н и ц а й н (Пловдив),
N 15, дек. 2007, с. 2.
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Дарение на книги от арменския благотворителен съюз „Парекордзаган“ – клон
Пловдив.
Вж и: П а р е к о р д з а г а н и ц а й н (Пловдив), N 4, ян. 2008, с. 1, 4 : с ил.
(Елена Тамамджиева).

БИБЛИОТЕЧЕН подарък [на 20 дек.] в Пловдив. // Д у м а, N 282, 5 дек.
2007, с. 16.
Безплатно записване на читатели.

КНИГА. Четене. Библиотека : Сборник доклади от три национални кръгли
маси, посветени на проблемите на книжния сектор и библиотечното дело
в България. – София. – Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ,
2008. – 232 с. : с табл., диагр.

Съдържа и: Радка К о л е в а. Стратегическото планиране като част от
мениджмънта на Народна Библиотека „Иван Вазов“ (с. 78–79); К р ъ г л а маса
„Българската литература: творба, писател, читател“, Пловдив, юни 2008 г., Нар.
библиотека „Иван Вазов“ (с. 141–230); Славка Ш о п о в а. Художествената литература
и четенето ú в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив (с. 225–230).

ПРОФЕСИЯ. Поприще. Призвание : Юбилеен сборник, посветен
на 65-годишнината на Радка Колева / Състав., науч. ред. Антоанета
Тотоманова, Цветанка Панчева. – София : Народна библиотека „Св. св.
Кирил и Методий“, 2008. – 272 с. : с ил.

Съдържа и: Боряна Х р и с т о в а. Един от символите на Пловдив (с. 7–8);
Антоанета Т о т о м а н о в а, Цветанка Панчева. На колегата и съидейника – с
признателност. Ст.н.с. II ст., д-р Радка Колева на 65 години (с. 9–19); Владимир Я н е в.
С Радка Колева за хората и книгите (с. 20–25); Божана А п о с т о л о в а. Ръкостискане.
Документален разказ (с. 26–29); Живка И в а н о в а. За Радка Колева – с любов! (с.
30–36); Емилия М а р и н о в а. Библиография на трудовете на ст.н.с. II ст. д-р Радка
Колева (с. 37–50); Ани Г е р г о в а. Книжовно-документалното наследство в Народната
библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив (с. 51–73).

С модерни библиотеки – достойно в Европа : Доклади от XIV национална
конференция на СБИР, 8 – 9 юни 2006 г. – София : СБИР, 2008. – 100 с.
: с ил.

Съдържа и: Стефка И л и е в а. Съвременният библиотекар с лице към Европа
[за дейността на отдел „Методичен“] (с. 96–99).

СТАЙКОВА-ИВАНОВА, Ани. Небесен вулкан : Лирика / Ани СтайковаИванова. – Монтана : [Полимон], 2008. – 68 с.

Съдържа и: Библиотеката : Посвещавам на Народна библиотека „Иван Вазов“
– гр. Пловдив (с. 49).
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ЯНЕВ, Владимир. Литературният Пловдив : От XIX век до наши дни. –
Пловдив : Хермес, 2008. – 311 с. : с ил.
Съдържа и: Храмът на книгата и духовността – пловдивската Народна
библиотека „Иван Вазов“ (с. 118–130).

ЧЕСТИТО!. // Б и б л и о т е к а, 2008, N 4, с. 20 : с портр.

Поздравление до директора Радка Колева по случай 65-тата ѝ годишнина.

ПУМПАЛОВА, Ева. Дариха „Възрожденският Пловдив“ на
Библиотеката. (Култура). // М а р и ц а (Пловдив), N 9, 11 ян. 2008, с. 14
: с ил.

Дарение от инж. Любозар Фратев, собственик на НОВИЗ, спонсор на второто
издание на книгата на Николай Генчев.

ВЕЛИЧКОВА, Ева. Немската читалня празнува 10 години. (Култура).
// М а р и ц а (Пловдив), N 34, 9 февр. 2008, с. 10.
КОЛЕВА, Елза. Подписка [стартира в Библиотеката в рамките на
седмицата на библиотечното дело] за закон за библиотеките. (Живот).
// 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 91, с. 3/, N 132, 15 май 2008.
БИБЛИОТЕКА „Иван Вазов“, Лекционна зала. Семинар „Обединени
информационни ресурси, дигитализация, виртуални библиотеки“ [на 28
май]. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 125, 28 май 2008,
с. 2.
Вж и: // Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 102, с. 4/, N 147, 30 май 2008 (Деляна
Димитрова).

ХРИСТОВА, Елица. [Стефан Данаилов] Ламбо даде 10 бона за книги
на Пловдив. // 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 132, с. 3/, N 189, 11 юли 2008.
Библиотеката ще получи 10 000 лв. от Министерство на културата по проект
„Библиотеките – съвременни центрове за четене и информираност“.

ДОБРЕВА, Светла. Пловдив кандидатства с проекти за 12 млн. лв.
по „Регионално развитие“. Средствата са предвидени за саниране на
културни и социални обекти, сред които е Народна библиотека „Иван
Вазов“. (Региони). // С т р о и т е л с т в о Г р а д ъ т, N 42, 3 – 9 ноем.
2008, с. 29 : с ил.
АТАНАСОВА, Меглена. Ренесанс за книгата. Народната библиотека
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попълва с 30 000 тома годишно фондовете си. Читателската карта
осигурява картини на Пикасо и Реноар. // А к ц е н т з а в а с (Пловдив),
N 48, 14 – 20 ноем. 2008, с. 7 : с ил.
ПРЕДЛАГАТ директорката на Народната библиотека за почетен
гражданин. // Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 228, с. 3 с ил./, N 325, 24 ноем.
2008.

Тържество по повод 65-годишния юбилей на Радка Колева.
Кметът на Пловдив Славчо Атанасов е изпратил поздравителен адрес до Р.
Колева по повод 20-годишния юбилей като директор.
Вж и: 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 227, с. 8 с портр./, N 322, 21 ноем. 2008 (Радко
Паунов).

КАДРАФИЛ – върхът на безсмъртието / Състав. Радка Колева и др. –
Пловдив : Академично изд. при Висше у-ще Земед. колеж, 2009. – 168 с.
: с ил., факс.
Книгата издадена със спомоществователството на Библиотеката.

КУЛТУРА и културна политика в България 1879 – 1944 : Национална
научна конференция, Пазарджик, 29 – 30 май 2008 г. – Пазарджик :
Беллопринт, 2009. – 480 с.

Съдържа и: Славка Ш о п о в а и Анна Аврамова. Еврейски принос в културата
на Пловдив 1879 – 1944 г. (с. 337–345).
Славка Шопова е зав. отдел „Обслужване на потребители. Хранение. МЗС и
ММЗС“. Анна Аврамова е бивш зав.-отдел „Специални сбирки“.

ОБРАЗОВАНИЕТО в информационното общество : [Сборник доклади
от] Национална конференция 12 – 13 май 2009 г., Пловдив. – [София]
: Асоциация Развитие на информационното общество, 2009. – 220 с. : с
ил., табл.

Съдържа и: Мариян И л и е в и Славка Шопова. Модел на образователни
изложби с визуален хронологичен формат, посветени на кръгли годишнини на
влиятелни личности и събития в историята на науката и технологиите [и за изложби,
организирани в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив] (с. 42–51).

Георги ДАНЧОВ – Зографина във вестник „Таласъм“ : Представят ОИ
Старинен Пловдив и Народна библиотека „Иван Вазов“ : [Диплянка]. –
Пловдив : ОИ Старинен Пловдив; НБ Иван Вазов, [2009].
ПАВЛОВА, Елена и др. Български книги в града на Нева : Успешен дебют
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на България в IV Международен салон на книгата в Санкт Петербург [от
23 до 26 април]. / Елена Павлова и Радка Колева. // Б и б л и о т е к а,
2009, N 4, с. 52–53.

Българските експозиции представени и от директора на НБИВ Радка
Колева. Показани тематични експозиции „Пловдив в българското книгоиздаване“
и „Автографите на Д. С. Лихачов от фонда на акад. Петър Динеков, дарен на
Библиотеката“.
Вж и: З а б у к в и т е, N 30, май 2009, с. 22 : с ил.

НАРОДНАТА библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив със свидетелство за
дарение изказва благодарност на НСОРБ за дарението от книги за фонда
на библиотеката. (Дарение). // И н ф. б ю л. НСОРБ, 2009, N 20-21, с.
24 : с ил.
ДЕН на отворените врати в Пловдивската библиотека. // C o r r i e r e
Italia Bulgaria, 2009, N 1, с. 6 : с ил.
ВСЕ по-търсени и уважавани. // З а б у к в и т е, N 30, май 2009, с. 26 :
с ил.

На 11 дек. 2008 г. в СВУБИТ ст.н.с. II ст. д-р Радка Колева е удостоена с почетното
научно звание „Професор хонорис кауза“, във връзка с нейната 65-годишнина и за
приноса ú в развитието на Библиотеката, за ярко присъствие в съвременната българска
библиография и библиотековедска наука.

Радка КОЛЕВА – почетен гражданин [на Пловдив]. (Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 111, 15 май 2009, с. 2.

Вж и: М а р и ц а (Пловдив) N 106, 9 май, с. 1, 3 (Валя Николаева); N 118,
23 май 2009, с. 2 (Евелина Величкова); А т а к а, N 1047, 11 май 2009, с. 2 : с ил.; 2 4
ч а с а /П л о в д и в, N 91, с. 23 с портр./, N 130, 15 май (Радко Паунов); / П л о в д и в,
N 97, с. 8 с ил./, N 140, 25 май 2009 (Елица Кандева); Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 91, с.
3 с портр./, N 130, 15 май 2009 (Ваня Драганова); 2 4 ч а с а, N 139, 23 май 2009, с. 44
: с портр.; Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 10, 25 май 2009, с. 1.

СЕВОВ, Владислав. Радка Колева в битка за национален статут.
България трябва да има два централни културни архива, смята почетния
гражданин на Пловдив. (Култура). // Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 5, 18
май 2009, с. 10 : с ил.
ПЕТРОВА, Цветомила. Пускаме онлайн каталог на ценни книги.
// М о н и т о р, N 3554, 12 юни 2009, с. 8 : с ил.
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Проект „Научни изследвания“ се осъществява в сътрудничество и с
Библиотеката.

КОЛЕВА, Радка. 130 години библиотека! За ЧРД опрощаваме глоби.
„Иван Вазов“ стана тясна за 1,3 млн. тома книги. [Интервю]. // 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н (Пловдив), N 36, с. 5 с портр./, N 287, 20 окт. 2009.
Бил ГЕЙТС дарява компютри на Библиотеката [по програма „Глоб@лни библиотеки“ на фондацията на Бил и Мелинда Гейтс]. // Н о в и я т
г л а с (Пловдив), N 122, 28 окт. 2009, с. 11.
ОбС Пловдив отпуска 30 хил. лв. за включване в програмата.

КОЛЕВА, Радка. Пазим книга с позлатени страници и илюстрации.
Томче с големината на нокът стои в най-голямото книгохранилище извън
София. // Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 122, 28 окт. 2009, с. 11 : с ил.

Интервю на Владислав Севов с директора във връзка с честването на 130-тата
годишнина на Библиотеката.

Радка КОЛЕВА, директорка на Народната библиотека „Иван Вазов“
в Пловдив, представи двутомното издание на пълната история на
Библиотеката, което излиза по повод предстоящото честване на 130-тата
годишнина от създаването ú. (Култура). // Д у м а, N 245, 28 окт. 2009, с.
26 : с ил.
ПЕТРОВА, Надя. Старият град, библиотеката [„Иван Вазов“] и музеите
минават на делегиран бюджет от 1 януари. // М а р и ц а (Пловдив),
N 277, 25 ноем. 2009, с. 3.
Троева).

Вж и: Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 142, 25 ноем. 2009, с. 1, 6–7 (Мария

ДИМЧЕВ, Александър. Политики за подготовка и развитие на
библиотечно-информационни специалисти в България : 1989 – 2010 /
Александър Димчев. – София : Унив. изд. „Климент Охридски“, 2010. –
152 с. : с табл.
И за Библиотеката.

ОБРАЗОВАНИЕТО в информационното общество : [Сборник доклади
от] Национална конференция 27 – 28 май 2010 г., Пловдив. – [София]
: Асоциация Развитие на информационното общество, 2010. – 336 с. : с
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ил., табл.

Организатор на конференцията е Библиотеката.

ТАЛЕВ, Димитър. Забраненият Талев : [в. Македония 1927 – 1934] /
Димитър Талев ; [състав. Ирина Димитрова]. – Пловдив : Вион, 2010. –
463 с.

Достъпът на съставителката до пълното течение на в. „Македония“ е осигурен
от Библиотеката.

СЪВРЕМЕННАТА библиотека – център за информация и знание :
Доклади от XX Национална конференция на ББИА, София, 9 – 10 юни
2010 г. – София : ББИА, 2010. – 152 с.
Съдържа и: Стефка И л и е в а. Мястото на обществената библиотека в
отвореното информационно общество : Критерии за оценка на библиотеката [„Иван
Вазов“] (с. 7–10).

КОЛЕВА, Радка. Дарение от ценни документи на Димитър Кудоглу.
// Б и б л и о т е к а, 2010, N 5, с. 105–108 : с ил.

За дарени от Райна Каблешкова три документа от архива на Недко Каблешков.

ГОГЕВА, Анелия. Инициативата „Глобални библиотеки“ ще струва
50 млн. Реализацията на проекта ще продължи до 2013 година.
(Перспективи). // С т р о и т е л с т в о И м о т и (Пловдив), N 5, 1 – 7
февр. 2010, с. 10 : с портр. и ил.

Съдържа и: Радка К о л е в а. Изчерпан е капацитетът на второто по големина
и значимост книгохранилище в България. Разговор на Анелия Гогева. За подписания
от кмета на Пловдив Славчо Атанасов и директора Радка Колева меморандум за
сътрудничество по програма „Глобални библиотеки“. Средствата се осигуряват от
фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, фирма Майкрософт и Министерство на културата.
Общината дарява на Библиотеката 30 000 лева за оборудване на зала за обучение на
библиотекари и граждани.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 19, 25 ян. 2010, с. 3; 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н
(Пловдив), N 17, с. 2 с ил./, N 24, 26 ян. 2010 (Радко Генов); Н о в и я т г л а с (Пловдив),
N 17, 26 ян. 2010, с. 5 : с ил.

БЕЗПЛАТЕН абонамент в Библиотеката [на 31 март по повод
Великденските празници]. (Метро). // Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 63,
31 март 2010, с. 2.
КОЛЕВА, Радка. Библиотеката е храм, в който не трябва да е тихо.
(Лица). // А к ц е н т (Пловдив), N 14, 8 – 14 апр. 2010, с. 10–11 : с портр.
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и ил.

Интервю на Нели Бекярова.

ДРАГАНОВА, Ваня. Школските директори стават мениджъри.
(Новините). // Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 84, 30 апр. – 1 май 2010,
с. 5.

Предложение за наредба, даваща право на общинските културни институти,
вкл. Библиотеката, да ползват приходите си от сградите, внесено за обсъждане в ОбС
Пловдив.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 100, 30 апр. 2010, с. 10 (Валентина Йеремиева
и Деляна Лукова).

ЗДРАВКОВА, Евелина. Божана [Апостолова] с голямата Данова награда.
(Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 137, 12 юни 2010, с. 2 : с ил.

Националната награда „Христо Г. Данов“ връчена в рамките на „Пловдив
чете“. В категория „Библиотеки и библиотечно дело“ е наградена Библиотеката.
Вж и: Д у м а, N 127, 7 юни, с. 18; N 142, 24 юни 2010, с. 23 : с ил. (Константин
Еленков); Т р у д, N 161, 13 юни 2010, с. 12; М о н и т о р, N 3865, 15 юни 2010, с. 23 :
с ил.; К у л т у р а, N 23, 18 юни 2010, с. 1; С л о в о т о д н е с, N 22, 24 юни 2010, с. 2
: с ил. (Константин Еленков).

КОЛЕВА, Радка. Директорката на Народна библиотека „Иван Вазов“
... ръководи най-стария, но и модерен културен институт в Пловдив.
[Интервю]. // Т р е т а в ъ з р а с т, N 27, 7 – 13 юли 2010, с. 16 : с ил.
ТРОЕВА, Мария. Обзавеждат с дарения метоха в Цариград. Вселенският
партриарх освещава позлатената камбанария на Желязната черква.
(Новините). // Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 156, 12 авг. 2010, с. 5 : с ил.

Специалисти от Историческия музей и Библиотеката подреждат музей и
читалня в българския метох в Истанбул.

СТОЯНОВА, Иванка. Библиотеката е като сауна. [Писмо от читател]. //
Т р у д, N 234, 25 авг. 2010, с. 14.
БЪЛГАРСКИТЕ библиотеки да бъдат мост за общуване. // Р е г и о н
(Асеновград), N 32, 22 – 28 септ. 2010, с. 5.

На 14 септ. проведена работна среща „Българските библиотеки – място за
достъп до информация и комуникация за всеки и възможност да проверим себе си“.
Звеното за управление на Програмата „Глоб@лни библиотеки – България“ представя
основните текущи и предстоящи дейности на програмата.
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СЕВОВ, Владислав. Безплатни компютри за читателите в библиотеката.
„Иван Вазов“ се включи в проект на Бил Гейтс [„Глоб@лни библиотеки“].
// Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 249, 22 дек. 2010, с. 3 : с ил.

Вж и: Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 246, 17 дек., с. 3.; N 247, 20 дек. 2010,
с. 16 с ил.; 2 4 ч а с а / Т в о я т д е н (Пловдив), N 249, с. 3/, N 353, 22 дек. 2010; М а
р и ц а (Пловдив), N 304, 22 дек. 2010, с. 1; А н о н с П л о в д и в, N 61, 27 – 31 дек.
2010, с. 2 : с ил. (Десислава Илиева).

КОЛЕВА, Радка. Скъпи студенти и преподаватели... // Т р у д о в е на
Студентското научно общество при УНИБИТ, т. VI, 2011, с. 196–197 : с
ил.
Поздравителен адрес до участниците в VI Студентска научна конференция
„Информация: универсалност и свобода – избор, достъпност, прозрачност“.

РАЙШИНОВ, Николай. Плячкосват компютри от детската библиотека.
(Новините). // Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 3, 5 ян. 2011, с. 4 : с ил.
Цанев).

Кражба на компютри, принтери и рутер от Детски отдел.
Вж и: 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н (Пловдив), N 3, с. 2 с ил./, N 3, 5 ян. 2010 (Илко

Арх. Румен ГРИГОРОВ, председател на Камарата на архитектите в
Пловдив, връчи поздравително писмо на гл. арх. на община Пловдив
Румен Русев. // М а р и ц а, N 51, 2 март 2011, Прил. Недвижими имоти,
с. I с ил.

Писмото придружено с каталог на изложбата „Архитектурен форум Пловдив –
2010“. Ръководството на Камарата на строителите благодари на община Пловдив и на
Библиотеката за оказаното съдействие за експонирането на платната.

ГОДИШНИ награди, връчвани за пръв път от Българската библиотечноинформационна асоциация. // К у л т у р а, N 19, 20 май 2011, с. 3.
„Библиотекар на годината“ – Славка Шопова, главен библиотекар, зав.-отдел
„Обслужване на потребители. Хранение. МЗС и ММЗС“.
Вж и: Б и б л и о т е к а, 2011, N 3, с. 4–8 : с ил.

Георги ТИТЮКОВ откри първия местен център за работа с доброволци.
(Бъдеще). // К а у з а П л о в д и в, N 2, септ. 2011, с. 11.

Официално открит Местен център за работа с доброволци и творческа
работилница в Детски отдел, част от програмата на „Нощ на музеите и галериите –
Пловдив 2011“.

БАРЕЛЕФ на Маньо Стоянов бе открит вчера в библиотека „Иван
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Вазов“. // 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н (Пловдив), N 197, с. 6 с ил./, N 278,
13 окт. 2011.
Вж и: Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 194, 12 окт. 2011, с. 3.

ЙЕРЕМИЕВА, Валентина. Махат GSM антените от покрива на
библиотека „Иван Вазов“. Договорът е изтекъл и общината спря тока на
оператора. (Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 244, 15 окт. 2011, с. 2.
ЛУКОВА, Деляна. Анализ показа: Училищните библиотеки останаха
20. 57 процента от книгите са дарения, просветното министерство не
отпуска нито лев от фонда. (Градът). // М а р и ц а (Пловдив), N 301, 21
дек. 2011, с. 3.

Работна среща за библиотекарите от училищните библиотеки от областта,
организирана от отдел „Методичен“.

ПОТРЕБНОСТИТЕ на информационното общество и библиотеките:
Хармония или конфликт? : Доклади от XXI национална конференция на
ББИА, Благоевград, 9 – 10 юни 2011 г. – София : ББИА, 2012. – 176 с.

Съдържа и: Стефка И л и е в а. Обучението на гражданите в начални
компютърни знания – хармония или конфликт между обучителя и обучаемите [по
проект„ Глоб@лни библиотеки“ в Библиотеката] (с. 23–23).

ИЛИЕВА, Стефка. Новите медии в образованието и професионалното
развитие на полските библиотекари : Впечатление от посещение във
Варшава. (Кръгозор). // Б и б л и о т е к а, 2012, N 3-4, с. 81–86.

За учебната визита на библиотекари от европейски страни, проведена от 14 до
18 май в Полша.

ДИМОВА, Добринка и др. Народната библиотека [„Иван Вазов“],
автогарите и НОИ са уютни, в галериите се стои с шапка и шал /
Добринка Димова, Надя Петрова. // М а р и ц а (Пловдив), N 26, 1 февр.
2012, с. 1, 5 : с ил.

Проверка, извършена от журналисти, за отоплението в обществените сгради
в Пловдив.
Вж и: 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н (Пловдив), N 22, с. 4 с ил./, N 30, 1 февр. 2012
(Илко Бойков).

БЕЛИ коси над „мишките“? Защо не! (Златна възраст). // А к ц е н т
(Пловдив), N 7, 16 – 22 февр. 2012, с. 9.
Курсове за възрастни за начална компютърна грамотност по програма „Глоб@
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лни библиотеки“.

ЗДРАВКОВА, Евелина. Радка Колева [директор на РБ „Иван Вазов“]
черпи за пенсиониране. След 45 години в Библиотеката – много приятели
и много непрочетени книги. (От здрач до зори). // М а р и ц а (Пловдив),
N 76, 30 март 2012, с. 16 : с портр.
ДЕЛЕВА, Яна. Проф. [Радка] Колева [преподавател в УНИБИТ]... // А к
ц е н т (Пловдив), N 19, 10 – 16 май 2012, с. 2 : с портр.
РАБОТНА среща с библиотекари на тема „Информационни възможности
на библиотека „Слово“ при „Дом на мъдростта“. (Ако сте в Пловдив). //
М а р и ц а (Пловдив), N 114, 17 май 2012, с. 2.
ЗДРАВКОВА, Евелина. Македонска книга – дар за Библиотеката. (От
здрач до зори). // М а р и ц а (Пловдив), N 147, 23 юни 2012, с. 16 : с ил.

Посещение на 29 юни на Науме Горгиевски, директор на Университетската
библиотеката в гр. Битоля.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 152, 29 юни 2012, с. 3.

НОВА сканираща система заработи в дигиталния център на библиотека
„Иван Вазов“. // М а р и ц а (Пловдив), N 180, 1 авг. 2012, с. 3.
ЛУКОВА, Деляна. 49 библиотеки [в Пловдив област] в глобална мрежа.
(Градът). // М а р и ц а (Пловдив), N 210, 5 септ. 2012, с. 2.
Работна среща по програма „Глоб@лни библиотеки“.

ОБЯВЛЕНИЕ. (Община Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 220, 17
септ. 2012, с. 12.

Със Заповед N 12 ОА 2281/14.09.2012 на Кмета на Община Пловдив обявен
конкурс за длъжността Директор на Народна библиотека „Иван Вазов“.

Да увеличим присъствието си в дигиталния портал „Европеана“ е
отправила като препоръка председателката по култура, образование
и медии в Европейския парламент Дорис Пак. (Вести). // М а р и ц а
(Пловдив), N 242, 12 окт. 2012, с. 4.
По време на провеждащата се в Пловдив изнесена сесия на Комисията по
култура, образование и медии в Европейския парламент, Дорис Пак е провела среща с
и.д. директор на Библиотеката Димитър Минев.
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ЗДРАВКОВА, Евелина. Един кандидат за шеф на Библиотеката.
(Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 253, 25 окт. 2012, с. 2.

Димитър Минев е единственият кандидат, подал документи за обявения от
Община Пловдив конкурс за длъжността Директор.

ЗДРАВКОВА, Евелина. Жардениера на Кудоглу дар за Историческия
музей. (От здрач до зори). // М а р и ц а (Пловдив), N 260, 2 ноем. 2012,
с. 16 : с ил.

Писма и документи от Димитър Кудоглу, изпратени до представители на рода
Каблешкови, дарени на Библиотеката от Райна Каблешкова.

ЛУЦОВА, Мария. „Иван Вазов“ брои 150 хил. за книги. (Градът). // М а
р и ц а (Пловдив), N 264, 7 ноем. 2012, с. 2.

Информация от директора Димитър Минев за закупените книги в рамките на
третото издание на проекта „Народните будители и Аз“.

КМЕТЪТ Божидар Здравков : Из личния му архив : Публикации в
периодичния печат / Състав. Радка Колева, Анастасия Толева. – Пловдив
: Летера, 2013. – 288 с. : с ил.
Съдържа и: Радка К о л е в а. Божидар Здравков – един от най-успешните
кметове на Пловдив (с. 7–9); Б и б л и о г р а ф с к а справка [изработена от отдел
„Кразенание“] (с. 274–287).

КОЛЕВА, Радка. Библиографско осигуряване на партийната просвета :
Дисертация за получаване на научна степен Кандидат на филологическите
науки / Радка Колева. – София : Нар. библ. „Св. св. Кирил и Методий“,
1983. – 527 с.
Защитена в БАН. Утв. от ВАК с протокол N 6 от 27. 06. 1985. – Машинопис.
Депозирана в Библиотеката през 2013 г.

БОЛТ, Нанси. Пътуване, започнало преди 10 години : По повод
10-годишнина от началото на проекта ABLE. // Б Б И А о н л а й н, 2013,
N 5, с. 12–16 : с ил.
Група библиотекари от САЩ на посещение в Библиотеката.

ТЕРЗИЕВА, Надя. Първа международна конференция „Библиосвят:
Технологии, ресурси, практики“ : София, 26 – 27 септември 2013. // Б Б
И А о н л а й н, 2013, N 5, с. 28–29 : с ил.
И за изнесения от зам.-директора Анотанета Лесенска доклад за постиженията
на Библиотеката в областта на популяризирането на българското книжовно наследство.
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ТОЛЕВА, Петя. Библиотечният специалист в новата информационна
среда. // Б и б л и о т е к а, 2013, N 4, с. 28–36 : с табл. и диагр.

В текста използвани резултати от докторантско изследване „Оценка на
дейността на обществените библиотеки в условията на новата информационна среда и
съществуващите нагласи към внедряване на автоматизирана система за управление на
човешките ресурси“, проведено през 2012 г.
В изследването е включена и Библиотеката.

ПЕНСИОНЕРКА е топ читател в библиотеката. // В с е к и д е н, N 7, 10
ян. 2013, с. 2.
Информация за ръста на читателите и заетите книги през 2012 г.
Вж и: П р е с а, N 25, 26 ян. 2013, с. 3 : с ил.

ЗДРАВКОВА, Евелина. Пловдивчани четат криминале и книги за родната
мафия. Българските герои на XXI в. пращат в коша Шерлок Холмс и
инспектор Поаро. (Събота в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 15, 19
ян. 2013, с. 11 : с ил.
Информация за най-четените автори през втората половина на 2012 г.

ЧЕСТВАНЕ 135 г. от Освобождението на Пловдив от османско робство
на 16 ян. Слово – Димитър Минев, директор на Библиотеката. (Ако сте в
Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 12, 16 ян. 2013, с. 3.
ВИСЯЩИ карти в Библиотеката. (Градът). // М а р и ц а (Пловдив), N 79,
4 апр. 2013, с. 2.
Инициативата дава възможност за закупване на читателски карти и
предоставянето им за ползване от желаещи да станат потребители на Библиотеката.
Вж и: В с е к и д е н, N 79, 4 апр. 2013,с.8.

Петър ЧОБАНОВ дари книги на библиотеката. (Избори 2013). // М а р и
ц а (Пловдив), N 106, 8 май 2013, с. 6 : с ил.

Кандидатът за народен представител от Коалиция за България доц. д-р Петър
Чобанов е дарил пет екземпляра от книгата си „Неравновесията, рисковете и глобалната
криза“. Директорът Димитър Минев е връчил дарствен лист на дарителя.
Вж и: Д у м а, N 104, 8 май 2013, с. 2.

ЗДРАВКОВА, Евелина. Мишоци гризат трудове в ПУ. (Градът). // М а р
и ц а (Пловдив), N 118, 22 май 2013, с. 2.

За интернет портала „Литературен компас“, създаден по проект, подкрепен от
фондация „Пловдив 2019“. В екипа, създал проекта, участва и Библиотеката.
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ОБРАЗ библиотеки XXI века. // Р у с и я д н е с, N 21, 31 май – 6 юни
2013, (Прил. Соотечественник, с. 7 с ил.).
Посещение на библиотечни специалисти, ръководени от Светлана Горохова,
заместник генерален директор на Руската държавна библиотека за чуждестранна
литература „М.И. Рудомино“.

ЙЕРЕМИЕВА, Валентина и др. В градинката на Библиотеката Томас
Ман отиде на боклука. Минувачи искат книгите, не им дават / Валентина
Йеремиева, Деляна Лукова. // М а р и ц а (Пловдив), N 141, 19 юни 2013,
с. 1, 3 : с ил.

Отчислени физически изхабени и многоекземплярни книги от фонда се
предават на вторични суровини.
Вж и: 2 4 ч а с а, N 164, 19 юни 2013, с. 20 : с ил. (Радко Паунов); В с е к и д е н,
N 140, 20 юни 2013, с. 12; Т е л е г р а ф, N 2903, 19 юни 2013, с. 8 : с ил. (Ели Крумова).

СТОЯНОВ, Валентин. Обществото ни боледува от бездуховност. С
Ротари можем да променим живота, трите клуба в Пловдив са пример
за сплотеност. (Общество). // М а р и ц а (Пловдив), N 163, 15 юли 2013,
с. 4 : с портр.

Интервю на Галина Георгиева с дистрикт гуверньор за 2013/2014 г. на Ротари
дистрикт 2482 България.
През 2013 г. Ротари клуб ще дари компютри с брайлова азбука на Библиотеката.

МАРИНОВА, Ина. Цял ден трият графити от Библиотеката. (Градът). //
М а р и ц а (Пловдив), N 254, 29 окт. 2013, с. 3 : с ил.
Почистена фасадата на сградата.
Виж и: М а р и ц а (Пловдив), N 252, 26 окт. 2013, с. 2 : с ил.

БЕЗПЛАТНО изследване на дишането [по повод Международния
ден без тютюнопушене, който се отбелязва всеки трети четвъртък на
ноември] имаха възможност да си направят в НБ „Иван Вазов“ вчера
всички желаещи. (Градът). // М а р и ц а (Пловдив), N 273, 21 ноем. 2013,
с. 2 : с ил.
In memoriam
КОЛЕВА, Радка. In memoriam. // Б и б л и о т е к а, 2007, N 2, с. 63–64.

Йохан Лаутлиев (1 февр. 1925 – 20 ян. 2007), директор на Библиотеката от
1976 до 1988 г.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 21, 23 ян. 2007, с. 2.
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НА 13 септември т.г. след дълго боледуване ни напусна нашата скъпа
приятелка Въла Декало [р. 1927 г.; автор и редактор на библиографски
издания, дългогодишен завеждащ отдел „Редакционно-издателски“]. (In
memoriam). // Е в р е й с к и в е с т и, N 19, 10 окт. 2008, с. 11.
НАПУСНА ни Савена Говедарова [1954 – 2013; библиотекар от 1974 г.].
(In memoriam). // Б и б л и о т е к а, 2013, N 6, с. 47–48 : с портр.
Подпис: Колегия на Пловдивската народна библиотека.

НА 02.06.2013 г. след кратко боледуване почина Юлиян Папазян. // Т р у
д, N 149, 4 юни 2013, с. 34.
Роден на 14 юни 1962 г.; от 1987 г. работи в Библиотеката.

Публикации върху фонда на Библиотеката
ЖЕЛЯЗКОВА, Таня. „Специалният фонд“ на НБ „Иван Вазов“ – гр.
Пловдив : Библиографски анализ : [Магистърска теза] / Таня Желязкова;
науч. ръководител Нели Костова. – София : СВУБИТ, 2005. – 62 с.
Ръкопис.

[СТО осемдесет и пет] 185 години от рождението на Сава Доброплодни
: Сборник доклади от Юбилейна научна сесия, 1 – 2 декември 2005 г., гр.
Сливен. – Сливен : Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, 2005.
177 с.

Съдържа и: Венета Г а н е в а. Архивни материали за Сава Доброплодни в
Пловдивската народна библиотека (с. 171–176).

СТЕФОВА, Лидия. Сегашно време на глаголите в Райковския дамаскин
. (Научни съобщения). // Б ъ л г. е з и к, 2005, N 2, с. 84–90.
Райковският дамаскин се съхранява в отдел „Специални сбирки“.

ТОНЧЕВА, Христина. Отново към лексикалната характеристика на
Пловдивския препис на Климентовото пространно житие. // Н а у ч. т
р. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филологически
факултет, 43, 2005, N 1, сб. А, с. 83–96.
Преписът се съхранява в отдел „Специални сбирки“.

ИГОВ, Светлозар. Ненаписаният роман [на Стефан Груев „Моята
одисея“ и живота на брат му Симеон в Пловдив]. (Артарена). // М а р и
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ц а (Пловдив), N 246, 10 септ. 2005, с. 21 : с портр.
Архивът на Симеон Груев е дарен на Библиотеката.

СТУБЕЛ, Йордан. Страници от една любовна кореспонденция :
120 непубликувани писма на писателя Йордан Стубел до Павлина
Стамболова / [Състав] Радка Колева, Ивайло Христов; Отг. ред. Радка
Колева. – Пловдив : Народна библиотека „Иван Вазов“, 2006. – 132 с. :
с портр.
Писмата са постъпли във фонда през 1988 г.

ДЖУРОВА, Аксиния. Бележки към украсата на гръцките и славянските
ръкописи от IX-XI век. // Г о д. СУ „Св. Климент Охридски“. Център
за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, 96, 2006, с.
25–34.
И за Изборното евангелие от XI век, притежание на Библиотеката.

МАРИНОВ, Александър. Османо-турски документ за Пловдив от
средата на ХIХ век. // З а в е т и (Пловдив), 2006, N 2, с. 20–21.

Документът е от архива на Йоаким Груев, който се съхранява в отдел
„Специални сбирки“.

СИМЕОНОВА, Ружа. Неизвестни документи [съхранявани в НБКМ и
НБИВ] за написването на „История на Априлското въстание“. // И з в. на
Държ. архиви, т. 91, 2006, с. 320–419.
ЮРУКОВА, Кристин. Двама братя [Стефан и Симеон Груеви] от
българския ХХ век. // П р о А н т и, N 31, 4 – 10 авг. 2006, с. 10.
Архивът на Симеон Груев е дарен на Библиотеката.

ПОКАЗВАТ каталог на Рембранд на 123 години [собственост на НБ
„Иван Вазов“ на изложба в софийската галерия „Академия“]. (Музи). //
2 4 ч а с а, N 296, 26 окт. 2006, с. 28 : с ил.

Вж и: К а п и т а л L i g h t , 2006, N 45, с. 44–45 : с ил. (Мария Ландова); Л и д
е р, 2006, N 44, с. 49–51 : с ил.; Б а н к е р ъ, N 43, 28 окт. – 3 ноем. 2006, с. 44 : с ил.; Д
е м о к р а ц и я, N 46, 28 окт. 2006, с. 17: с ил. (Маргарита Бойчева).

ПЕНЕВ, Пеньо и др. Пространно житие на Свети Климент Охридски
: Пловдивски (Хаджи Василев) препис от 1875 г. / Пеньо Пенев,
Христина Тончева. – Пловдив : Университетско издателство „Паисий
Хилендарски“, 2007. – 148 с.
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Препис на Партениевия превод се съхранява в ръкописната сбирка на
Библиотеката.

МАЛИНОВА, Людмила. Щрихи към портрета на една възрожденка –
Анна (Евгения) Бояджиева. // П л а м ъ к, 2007, N 7-8 : с. 11–18.

И за Фонд „Анна (Евгения) Иванова Бояджиева“ в отдел „Специални сбирки“.

ЕМАНУИЛОВА, Евдокия. „Знамение на любовта към болгарский род“ :
170 години от издаването на „Христоития“. // Т р а к и й с к и а г р о в е
с т и (Пловдив), N 42, 22 – 28 ноем. 2007, с. 7 : с портр.
Екземпляр, притежание на пловдивския възрожденец Христо Илич, се
съхранява в отдел „Специални сбирки“.

БИБЛИОТЕКИ, четене, комуникации : [Доклади от] Шеста Национална
научна конференция, Велико Търново, 15 – 16 ноември 2007 г. : Посветена
на 180 години от рождението на Петко Р. Славейков. – Велико Търново
: Университетско издателство „Св. св. „Кирил и Методий“, 2008. – 376
с. : с ил.
Съдържа и: Радка К о л е в а. Архивни документи на Петко Р. Славейков за
Българската екзархия във фонда на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. (с.
43–48).

КУКЛЕНСКИТЕ ръкописи в Пловдивската народна библиотека XIV –
XVII век : Каталог изложба, Пловдив, май 2008. – Пловдив : Народна
библиотека „Иван Вазов“, 2008. – 28 с. : с ил.
Съставители: Венета Ганева, Петко Георгиев, Петя Толева.

ОСМАНО-ТУРСКИ документи в Пловдив : Уникални издания – редки
и ценни книги, архиви и фотографии : Каталог изложба [в НБ „Иван
Вазов“ – Пловдив, окт. 2008 г.]. – Пловдив : Народна библиотека „Иван
Вазов“, 2008. – 20 с. : с ил.
Документите се съхраняват в отдел „Специални сбирки“.

КАСАБЯН, Нерсес и др. Библиография на арменските книги, издадени в
България : 1885 – 1944 – 1989 / [Състав.] Нерсес Касабян, Агоп Гилигян.
– Пловдив : Народна библиотека „Иван Вазов“, 2008. – 120 с. : с табл.
Включени книги, издадени в Пловдив, които са във фонда на Библиотеката.

ВЕЛИЧКОВА, Ралица. Обща куртурологична скица на вторични
документи по тема „Хирургия“ за информационно подпомагане на
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студенти : На базата на електронния каталог на книги на Народна
библиотека „Иван Вазов“, град Пловдив. // Т р у д о в е на Студентското
научно общество при СВУБИТ, т. 1, 2008, с. 222–226.
ДЕШЛИЕВА, Стоилка. Информационна картина на екологичното
образование за опазване на околната среда : На база на електронен и
систематичен каталог на Народната библиотека „Иван Вазов“ и текущата
национална библиография, серия 1 (2001 – 2004); серия 5 (1997 – 2004).
// Т р у д о в е на Студентското научно общество при СВУБИТ, т. 1, 2008,
с. 204–207.
ТОНЧЕВА, Христина. Към състава на Аврамовия Сборник – ръкописен
паметник от 1674 г. от сбирката на Пловдивската библиотека. // Н а у
ч. т р. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филологически
факултет, т. 46, 2008, N 1, сб. Б, с. 117–123.
СЛАВЯНСКИЕ рукописи болгарского происхождения в Российской
национальной библиотеке – Санкт Петербург. – София : Университетско
издателство „Климент Охридски“, 2009. – 536 с. : с факс., ил.

Съдържа и: Апостол апракос полны. Слепченский апостол кон. XII в. (с. 39–
40). 9 листа от ръкописа са във фонда на отдел „Специални сбирки“.

ДЕЧЕВА, Румяна. Реставрация на гръцки пергаментен ръкопис от
ХI век – минимална намеса с цел запазване на важна кодикологична
информация. // П р о б л е м и н а и з к у с т в о т о, 2009, N 2, с. 56–59
: с ил.

Ръкописът е собственост на Библиотеката. Реставриран е в лабораторията на
Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ през 2006 г.

ДЖУРОВА, Аксиния. Още веднъж за ръкописите от византийската
периферия. Изборното евангелие Р-120 от Народната библиотека „Иван
Вазов“ в Пловдив. // С т а р о б ъ л г. л и т е р а т у р а, 2009, N 41-42, с.
367–382 : с ил.
ИВАНОВ, Иван. Из архивите на Народна библиотека „Иван Вазов“.// Д
р у ж е с т в о за приятелство с народите на Русия и ОНД [Пловдив] :
Юбилеен вестник, 2009, с. 2 : с ил.
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ПАПАЗЯН, Юлиян. Ръкописи от XII век са гордостта на Пловдивската
библиотека. // 2 4 ч а с а, N 310, 12 ноем. 2009, с. 22 : с ил.
Вж и: А н о н с П л о в д и в, N 7, 9 ноем. 2009, с. 1 : с ил.

БОНЕВА, Вера. Българското църковнонационално движение : 1856 –
1870 / Вера Бонева. – [София] : За буквите – О писменехь, 2010. – 1128 с.
В изданието
Библиотеката.

използвани историческите архиви на ТДА – Пловдив и

МИХАЙЛОВ, Пело. Списъците на населените места като извори за
научни изследвания : Анотирана библиография / Пело Михайлов –
Пловдив : Астарта, 2010. – 256 с. : с табл.
Съдържа информация и за Списъци във фонда на Библиотеката.

МИХАЙЛОВ, Пело. Тодор Коджов и неговият „Тълкувач на собствени
имена“ / Пело Михайлов. – Пловдив : Интелексперт-94, 2010, 64 с. : с
табл.
Книгата на учителя Тодор Коджов (1846 – неизв.) е издадена през 1887 г. в
София и е първата българска книга по антропонимия.
По сведения от П. Михайлов, книгата се намира единствено във фонда на
Библиотеката.

НАЙДЕНОВ, Христо. Унията – 1860 : Приносът на Епископ Рафаил
Попов : Документално изследване / Предговор ст. н. с. д-р Радка Колева.
– Пловдив : Народна библиотека „Иван Вазов“, 2010. – 112 с. : с ил.
Факсимилетата в изданието са от документи от фонда на Библиотеката.

ХРИСТОВА, Боряна и др. Етрополската калиграфско-художествена
школа от XVII век / Боряна Христова, Елисавета Мусакова. – София :
Борина, 2010. – 96 с. : с ил.
Съдържа и: Цветен триод от втората четвърт на XVII в. [съхранява се в
„Специални сбирки“] (с. 82–83).

СИМЕОНОВА, Ружа. За едно новооткрито писмо до граф Николай
П. Игнатиев : Из архивното наследство на възрожденския художник
Николай Павлович. (Юбилей). // Б и б л и о т е к а, 2010, N 1-2, с. 38–51.

За документите, поместени в сборника „Архив на Николай Павлович. 1852 –
1894.“, издание на БАН, 1980 г.; подготовен за печат с обяснителни бележки от Вера
Ацева (1922 – 2009), дългогодишен зав.-отдел „Специални сбирки“.
В сборника са използвани материали и от архива на художника в Библиотеката.
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ГЕОРГИЕВА, Хенриета. В библиотека „Иван Вазов“ имало 551 заглавия
под ключ. (Цензура). // М а р и ц а (Пловдив), N 59, 12 март 2010, с. 12.
За т.нар Секретен книжен фонд, достъпен за читатели след 1990 г.

В Пловдив се пази книга за милиони. // 2 4 ч а с а, N 254, 14 септ. 2010,
с. 40 : с ил.

Библиотеката притежава два екземпляра от албума на Джон Одюбон „Птиците
на Америка“, фототипно издание от 1972 г.
Вж и: Т е л е г р а ф, N 1932, 19 септ. 2010, с. 8 : с ил.

ТРОЕВА, Мария. Библиотека пази уникат от злато и емайл. Офорти на
Рембранд и кореспонденцията на Наполеон са в съкровищницата на НБ
„Иван Вазов“. // Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 201, 15 окт. 2010, с. 13
: с ил.

Страницата съдържа и: Н а й-г о л я м а т а колекция – 14 300 тома на Петър
Динеков.
Вж и: С е д м и ч е н т р у д, N 47, 24 ноем. 2010, с. 21 : с ил. (Ваня Минчева).

КАНДЕВА, Елица. Кътат книги по метър и колкото нокът на тайни
лавици. Само един човек има ключ за специалната сбирка с 500 уникални
издания в Библиотеката. (Градски легенди). // 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н
(Пловдив), N 212, с. 4 с ил./, N 302, 1 ноем. 2010.

Съдържа и: М я с т о т о свършва.
Вж и: С е д м и ч е н Т р у д, N 39, 29 септ. 2010, с. 16 : с ил. (Ваня Минчева);
А к ц е н т (Пловдив), N 48, 16 – 22 дек. 2010, с. 19 : с ил.; М о н и т о р, N 4028, 22 дек.
2010, с. 7 (Ели Крумова); Н о в и н а р, N 301, 28 дек. 2010, с. 20 : с ил.

МИХАЙЛОВ, Пело. Възрожденецът Тодор Коджов и неговите потомци
/ Пело Михайлов. – София : Булфилм, 2011. – 144 с.: с портр., ил., факс.,
табл.

Тодор Коджов (1846 – неизв.), издал през 1887 г. в София първата българска
книга по антропология. По сведения от П. Михайлов в България книгата е притежание
единствено във фондовете на Библиотеката и НБКМ.

ПЕЧИЛКОВ, Андрей. Средните Родопи в Освободителната рускотурска война (1877 – 1878). Публикации и документи : Статистическоаналитичен анализ и библиографско-информационен преглед. – Смолян
: Принта-КОМ, 2011.
Ч. 1. – 2011. – 152 с.
За написването на книгата авторът е работил върху фонда на Библиотеката.
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СТОИЦОВ, Емил. Из Пловдив в друго време : Двайсет илюстровани
антрефилета с много образи за началото на миналия век / Емил Стоицов.
– Пловдив : Жанет 45, 2011. – 262 с. : с факс.
Публикуваните фотографии и факсимилета са от архива на Библиотеката.

СТРАНДЖЕВА, Аделина. От какво се интерисуват „старинарите“, или за
предмета на етнологията в един непроучен ръкопис от архива на Йоаким
Груев [от фонда на отдел „Специални сбирки“]. // Н а у ч. т р. Пловдивски
университет Паисий Хилендарски, Филологически факултет, т. 49, 2011,
N 1, сб. Б. Филология, с. 415–424.
СТЕФОВА, Лидия. Една черта на разказвателния стил в Райковския
дамаскин : За употребата на минали изявителни и преизказни форми. //
Б ъ л г. е з и к, 2011, N 4, с. 26–35.
Райковският дамаскин се съхранява в отдел „Специални сбирки“.

ПОЛИМИРОВА,
Мария.
Два
новооткрити
екземпляра
на
четириевангелието на йеромонах Лаврентий. // Г о д. СУ Св. Климент
Охридски. Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“,
т. 97, 2011, N 97, с. 217–223.
Екземпляр от четириевангелието, издаден в Букурещ, се съхранява в
Библиотеката.

ГОГЕВА, Анелия. Копия от най-скъпата книга се пазят в Пловдив. // С т
р о и т е л с т в о И м о т и (Пловдив), N 18, 2 – 8 май 2011, с. 24 : с ил.
Библиотеката притежава два тома от фототипното издание на албума на Джон
Джеймс Одюбон „Птиците на Америка“, издаден през 1972 г. в Лайпциг в тираж 500.

ТОМЧЕВ, Цветан. Големите фоторепортери на България : 1912 – 1960 /
Цветан Томчев. – София : Фондация БГПресФото, 2012. – 144 с. : с ил.
В изданието са включени илюстрации от периодични издания от фонда на
Библиотеката.

ВАКАРЕЛИЙСКА, Синтия. Електронен каталог на средновековните
славянски и гръцки църковни календари: определяне на календарните
традиции и тяхното групиране. // Е з и к и л и т е р а т у р а, 2012, N 3-4,
с. 106 – 114.
Публикацията е на базата и на Ръкописната сбирка на Библиотеката.
В Приложение описан и Слепченски апостол, фрагмент от който се съхранява
в отдел „Специални сбирки“.
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СТРАНДЖЕВА, Аделина. От етнографията към историята, или
за школското моделиране на миналото.// Н а у ч. т р. Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, т. 50,
2012, Кн. 1, Сб. Г. Филология, с. 32–41.

За ръкопис на Йоаким Груев от 16 септ. 1861 г., съхраняван в отдел „Специални
сбирки“.

ПОРЯЗОВА, Вяра. Закъсали продават безценните си книги. Библиотека
„Иван Вазов“ ги изкупува за 100-300 лв. (Пловдив). // М а р и ц а
(Пловдив), N 271, 15 ноем. 2012, с. 1, 11 : с ил.

Информация от зав. отдел „Специални сбирки“ Венета Ганева за уникалните
издания във фонда.

КУМАНОВА, Ели. [Уникати]. // С т а н д а р т, N 7148, 15 дек. 2012, с.
17 : с ил.

Съдържа: К н и г а джудже в Пловдив. Библиотека „Иван Вазов“ притежава
копие на албума великан „Птиците на Америка“; Н а й-ц е н н и са ръкописите.
Прелистват се само с ръкавици.

ЛEСЕНСКА, Антоанета. Опазване и достъп до славянското ръкописно
книжовно наследство на България – случаят Народна библиотека „Иван
Вазов“ Пловдив. : [Магистърска теза]. / Антоанета Лесенска; науч.
ръководител Илко Пенелов. – София : Софийски университет, 2013. –
210 с.
Ръкопис.

DZUROVA, Axinia. Le rayonnement de Byzance. Lez manuscrits grece enlumines des Balkans (vie-XXIIIe siecles) Sofia, 22 – 27 aout 2011. // Г о д. СУ
Св. Климент Охридски. Център за славянско-византийски проучвания
„Проф. Иван Дуйчев“, т. 98 (17), 2013, с. 537, 538.

Рецензия за каталога към изложбата „Сиянието на Византия“, организирана в
рамките на XXII-я Международен конгрес за византийски изследвания, проведен в
София от 22 до 27 авг. 2011 година. В изложбата включени и два ръкописа от фонда на
„Специални сбирки“.

LESSENSKA, Antoaneta, Sabina Aneva. Cataloguing the Slavonic Manuscript Collection of the Plovdiv Public Library – Problems and MARC 21 Solutions. // D I g I t a l Presentation and Preservation of Cultural and Scientific
Heritage, Vol. 3, 2013, p. 198–204.
Доклад, изнесен на Трета международна конференция „Цифрово представяне
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и опазване на културно и научно наследство“, проведен от 18 до 21 септ. 2013 г. във
Велико Търново.

VRAGOV, George, Maria Karadecheva, Petko Georgiev, Rosica Ovcharova.
Digital Library of Collections from Cultural Institutions in Plovdiv. // D I g I
t a l Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, Vol. 3,
2013, p. 189–197: ill.

Доклад, изнесен на Трета международна конференция „Цифрово представяне
и опазване на културно и научно наследство“, проведен от 18 до 21 септ. 2013 г. във
Велико Търново.
И за дигиталната колекция на Библиотеката.

ТОНОВА, Васка. Библиотеката в парка // ББИА онлайн, 2013, N 4, с.
25–26.
ИВАНОВА, Парашкева. Пиян началник на поща застрелял Капитан
Райчо в кръчма „Венети“. (Съединението). // М а р и ц а (Пловдив), N
209, 6 септ. 2013, с. 9 : с ил., факс.
За архивни документи от фонда на „Специални сбирки“.

Обществени и културни прояви
АРМЕНСКАТА книга в България. // Б ъ л г. д и п л о м а т. п р е г л е д,
2005, N 11, с. 120 : с ил.

Изложба с участието на Библиотеката във фоайето на НБ „Св. св. Кирил и
Методий“.

ПРЕЗ 2005 г. професионалният празник на българската архивна
колегия – 10 окт. съвпадна с периода на националното честване на
120-годишнината от Съединението... (Хроника). // А р х и в. п р е г л е д,
2005, N 3-4, с. 180–181 : с ил.
Представени 89 т. на Известия на държавните архиви, посветен на
Съединението.

АТАНАСОВ, Янко. С изложба [„Щастливецът и нашето време“] почитат
годишнина от рождението на Алеко Константинов. (Култура). // П о з в ъ
н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 14, 20 ян. 2005, с. 16.
ЛУЦОВА, Мария. Показват ценни книги. (Пловдив). // М а р и ц а
(Пловдив), N 18, 20 ян. 2005, с. 2.
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На 20 ян. ще бъде открита изложба на книги, издадени с помощта на фонд „13
века България“.

КАРАМУКОВА, Перхан. Откриха изложба-базар на руската книга в
града. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 28, 9 февр. 2005, с. II.

Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 34, 5 февр., с. 2 (Валентина Йеремиева); N 37,
8 февр. 2005, с. 1; П л о в д. К у р и е р, N 352, 8 февр. 2005, с. 3; П о з в ъ н е т е Н о в
и н и (Пловдив), N 27, 8 февр. 2005, с. ІІ.

АТАНАСОВ, Янко. Театър „А'парт“ празнува 20-годишен юбилей.
(Култура). // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 56, 21 март 2005,
с. 16.
Тържествата стартират на 25 март с изложба във фоайето на Библиотеката.

ПУМПАЛОВА, Ева. Премиера [на поетичната книга „Събор на ангели“
от Стефка Стаматова ще се състои на 6 апр.] в Библиотеката. (Пловдив).
// М а р и ц а (Пловдив), N 93, 6 апр. 2005, с. 20.
ДИМИТРОВА, Мария. Изложба за победата над хитлерофашизма
[„Войници на победата“ ще бъде открита на 4 май]. (Култура). // М а р и
ц а (Пловдив), N 119, 4 май 2005, с. 20.
ВЕСЕЛИНОВА, Ева. Представят книга [„Иван Вазов – биографични
бележки, спомени, чествания“] на Недко Каблешков [на 26 май].
(Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 135, 21 май 2005, с. 10.

Вж и: П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 100, 26 май 2005, с. ХII (Янко
Атанасов).

СЕВОВА, Камелия. Немски лекари церят с „благотворящ ток“. (Народна
медицина). // М а р и ц а (Пловдив), N 139, 26 май 2005, с. 25 : с ил.

Семинар с участието на немски лекари от
специализирана група на приятелския кръг Бруно Грьонинг.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 152, 8 юни 2005, с. 1.

Научно-медицинската

ЕКСПОЗИЦИЯ, посветена на 70-годишнината на големия пловдивски
живописец Димитър Киров, е подредена в изкуствотеката на НБ „Иван
Вазов“. (Днес). // М а р и ц а (Пловдив), N 145, 1 юни 2005, с. 24.
Стоян ЦОНЧЕВ ще представи книгата си „Като хората“ в 17 часа в
лекционната зала на Народна библиотека „Иван Вазов“. (Култура). // М
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а р и ц а (Пловдив), N 160, 16 юни 2005, с. 21.
ЛУЦОВА, Мария. Изложба [по повод 100-годишнината от рождението
за Елиас Канети] в библиотека „Иван Вазов“. (Пловдив). // М а р и ц а
(Пловдив), N 199, 25 юли 2005, с. 20.
ЗДРАВКОВА, Евелина. Пенчо Паскалев с [юбилейна] изложба [в
Библиотеката]. (Пловдив). // П л о в д. к у р и е р, N 506, 20 септ. 2005,
с. 2.
ПАСКАЛЕВ, Пенчо. Пясъчният часовник се счупи. (Култура). // М а р и
ц а (Пловдив), N 267, 1 окт. 2005, с. 10.

Интервю на Венета Ганева с пловдивския художник по повод юбилейната му
изложба.

ПОКАЗВАТ уникати за Съединението. // 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 197,
с. 8/, N 271, 5 окт. 2005.
На 5 окт. ще бъде представен албума „Историческата 1885 г. в гравюри“.

Мария МАРКОВА гостува с изложба живопис във фоайето на Народна
библиотека „Иван Вазов“. Тя показва картините си, обединени в цикъла
„С цветове от природата“. (Култура). // М а р и ц а (Пловдив), N 283, 17
окт. 2005, с. 20.
АТАНАСОВ, Янко. Дядо Евлогий стана следовник на народните
будители. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 217, 1 ноем. 2005,
с. III.

Тържествено честване и концерт по повод Деня на народните будители.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 297, 31 окт. 2005, с. 20; П о з в ъ н е т е Н о в и
н и (Пловдив), N 216, 31 окт. 2005, с. XII; Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 216, с. 3/, N 298,
1 ноем. 2005.

АТАНАСОВ, Янко. „Българите през погледа на един чех“ е мотото
на изложбата, подредена в Народната библиотека „Иван Вазов“.
(Културният живот на Пловдив). // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив),
N 222, 8 ноем. 2005, с. XII.
АТАНАСОВ, Янко. Учениците от Средното специално художествено
училище „Цанко Лавренов“ показват свои картини във фоайето на
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Народната библиотека. (Културният живот на Пловдив). // П о з в ъ н е т
е Н о в и н и (Пловдив), N 222, 8 ноем. 2005, с. XII.
ЕМАНУИЛОВА, Евдокия. Научна конференция [„Пловдивската
епархия и църковнонационалните борби през Възраждането“, проведена
в Исторически музей в Пловдив] по случай 135 години Българска
екзархия. // Т р а к и й с к и а г р о в е с т и (Пловдив), N 41, 17 – 23 ноем.
2005, с. 6.

Конференцията организирана с участието на Библиотеката.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 274, 8 окт., с. 10 (Мария Луцова); N 278, 12 окт.
2005, с. 20 (Мария Луцова); П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 202, 11 окт. 2005,
с. II (Янко Атанасов).

АТАНАСОВ, Янко. Две любопитни изложби са подредени в Народната
библиотека „Иван Вазов“. (Културният живот на Пловдив). // П о з в ъ н
е т е Н о в и н и (Пловдив), N 233, 23 ноем. 2005, с. XII.

Изложба „Образи и документи“, посветена на 60-годишнината на НУМТИ
„Добрин Петков“ и изложба по повод Международната година на физиката.

ПРЕМИЕРА на стихосбирката „Плът от плътта“ на Кристин Юрукова ще
се състои утре от 17.30 часа в лекционната зала на Народната библиотека
„Иван Вазов“. (Добро утро, Пловдив!). // П о з в ъ н е т е Н о в и н и
(Пловдив), N 233, 23 ноем. 2005, с. II.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 320, 23 ноем. 2005, с. 1.

НЕМСКОТО културно влияние в Пловдив до 1944 година : Документална
изложба в НБ „Иван Вазов“] : Каталог / Състав. Радка Колева и др. ;
Фотогр. Христо Танков. – Пловдив : Летера, 2006. – 80 с. : с цв. ил.
Издание на ТД ДА – Пловдив и Библиотеката.

„ИСТОРИЯ на дипломатическите отношения на България“ в Пловдив. //
Б ъ л г. д и п л о м а т. п р е г л е д, 2006, N 7-8, с. 150 : с ил.
Представено енциклопедичното издание на Мария Матеева.

СТО и седемдесет години от рождението на Николай Павлович. // Б ъ л
г. д и п л о м а т. п р е г л е д, 2006, N 2, с. 94–95 : с ил.

Съорганизатор на изложбата от 20 дек. 2005 г. до 8 февр. 2006 г. в Националната
художествена галерия е Библиотеката.

ВЪВ фоайето на Народна библиотека „Иван Вазов“ бе открита
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авторска изложба базар на поетесата Роза Атанасова [библиотекар в
Библиотеката]... // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 8, 12 ян. 2006,
с. III : с ил.
„ПАТРИОТИЧНИ яйца“ с неочакван край. (Книги). // Т р у д /П л о в д.
Т р у д, N 18, с. 6 с ил./, N 24, 26 ян. 2006.
Представен сборникът на Виктор Желев.

ЛУЦОВА, Мария. Показват руски книги в изложба [„Нова научна и
популярна литература от Русия“]. (Култура). // М а р и ц а (Пловдив), N
37, 8 февр. 2006, с. 20.
ПЕТ закона за професори и студенти в една книга. // Т р у д /П л о в д. Т
р у д, N 41, с. 3/, N 57, 28 февр. 2006.
Премиера на книгата на проф. Иван Газдов „Законът на Иван Газдов“.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 54, 25 февр. 2006, с. 1.

ОНКОБОЛНИ се жалват от дискриминация. // Т р у д /П л о в д. Т р у д,
N 42, с. 2/, N 58, 1 март 2006.

Сдружението в помощ и защита на пациентите с онкологични заболявания
официално представено в залата на Библиотеката.
Вж и: П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 40, 27 февр., 2007, с. IV
(Антония Попова).

ЛИТЕРАТУРНИ „Оскари“ за млади автори ще връчи ученическата
академия „Адрия“ на 9 март от 18.30 часа в залата на „Отворено
общество“ в библиотека „Иван Вазов“ [Пловдив]. (Вести). // М а р и ц а
(Пловдив), N 64, 7 март 2006, с. 3.
ХУДОЖНИКЪТ Йордан Велчев ще представи своята книга „Съмнение
и вяра“ днес от 18 часа [в Балабановата къща]. (Вести). // М а р и ц а
(Пловдив), N 101, 13 апр. 2006, с. 3.
Библиотеката e съорганизатор на проявата.

ЛУЦОВА, Мария. Посрещаме Великден с маратон на книгата. ИК
„Хермес“ домакинства литературния празник под тепетата. (Култура). //
М а р и ц а (Пловдив), N 105, 17 апр. 2006, с. 20.

На 17 април стартират националните литературни празници „Четяща
България“. Част от проявите са в Библиотеката.
Вж и: 2 4 ч а с а, N 105, 17 апр. 2006, с. 48; П л о в д. у н и в е р с и т е т, N 4,
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9 май 2006, с. 4–5 (Ангелина Рангелова).

ПУМПАЛОВА, Ева. Поезия с чаша бяло вино. (Култура). // М а р и ц а
(Пловдив), N 107, 19 апр. 2006, с. 20.

Музикално-поетична вечер с пловдивски писатели по повод Международния
ден на книгата и авторското право.

АТАНАСОВ, Янко. Представят [документална книга със спомени
за Георги Найденов] „Човекът, който изпревари своето време“.
(Калейдоскоп). // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Пловдив), N 83, 27 апр.
2006, с. ХII : с ил.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 113, 27 апр. 2006, с. 1.

БИБЛИОТЕКА записва читатели без пари. // 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N
348, с. 3/, N 129, 12 май 2006.

Седмица на отворени врати в рамките на „Четяща България“.
Вж и: Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 95, с. 3/, N 132, 15 май 2006 (Йоанна Лукова).

ЛУКОВА, Деляна. Три изложби [в Библиотеката] за юбилея на
Художествената [гимназия в Пловдив]. // Т р у д /П л о в д. Т р у д, N
100, с. 3 с ил./, N 139, 22 май 2006.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 139, 23 май 2006, с. 24 (Ева Пумпалова).

ВЕЛИЧКОВА, Евелина. Започват тържествата за 24 май в Библиотеката.
(Култура). // М а р и ц а (Пловдив), N 139, 23 май 2006, с. 24.
ЗДРАВКОВА, Ева. Изложба в памет на Петър Димков. (Култура). // М а
р и ц а (Пловдив), N 152, 6 юни 2006, с. 24.
ЛУЦОВА, Мария. Бизнесът дарява книги на читалища [в залата на
Библиотеката в рамките на „Пловдив чете“]. (Иди и виж). // М а р и ц а
(Пловдив), N 155, 9 юни 2006, с. 5.
МЕЖДУНАРОДНА конференция „Културата, литературата и езикът на
Промяната“ [от 18 до 20 май в Пловдив]. // П л о в д. у н и в е р с и т е т,
N 6, 6 юли 2006, с. 3 : с ил.
Съорганизатор на форума е Немската читалня.

КАНДЕВА, Елица. Сарафов под чехъл, жена му вземала заплатата.
Изложба [в Библиотеката, съпътстваща програмата на театралния
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фестивал „Сцена на кръстопът“ в Пловдив, посветена на 150-годишнината
на българския театър] разкрива тайни в Драмата и костюми от прочути
роли. // 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 437, с. 8/, N 254, 14 септ. 2006.
Лукова).

Вж и: Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 183, с. 3/, N 254, 14 септ. 2006 (Деляна

ТВОРЧЕСКА вечер, посветена на Любомир Генчев, ще има днес от 17
ч. в Изкуствотеката на библиотека „Иван Вазов“. (Вести). // М а р и ц а
(Пловдив), N 287, 19 окт. 2006, с. 3.
БУЧКОВА, Евелина. Огнян Сапарев и Славчо Атанасов – следовници на
будителите. // М а р и ц а (Пловдив), N 299, 31 окт. 2006, с. 1, 3.
Почетното звание ще бъде връчено на специална церемония в Библиотеката.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 300, 1 ноем. 2006, с. 2 : с ил. (Интервю на
Евелина Величкова със Славчо Атанасов); С е д м и ч е н А к ц е н т (Пловдив), N 126,
3 – 9 ноем. 2006, с. 6 : с ил.; П л о в д. у н и в е р с и т е т, N 8, 8 ноем. 2006, с. 13 : с ил.;
Н о в а з о р а, N 46, 21 ноем. 2006, с. 12 : с портр. (Владимир Янев).

ВЕЛИЧКОВА, Евелина. История с паметник. Цвятко Сиромашки
вкара монумента на Шевалас в Библиотеката. (Пловдив). // М а р и ц а
(Пловдив), N 313, 14 ноем. 2006, с. 1, 3 : с ил.

Документална изложба, по повод 85-годишнината от смъртта на Люсиен
Шевалас.
Вж и: 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 466, с. 2/, N 295, 25 окт. 2006; Т р у д /П л о
в д. Т р у д, N 212, с. 2/, N 295, 25 окт. 2006; Д у м а, N 262, 8 ноем. 2006, с. 15 (Веса
Спирова); М а р и ц а (Пловдив), N 313, 14 ноем. 2006, с. 24 (Ева Любомирова).

ЗДРАВКОВА, Евелина. Отбелязваме 100 години Емил Коралов с
изложба. (Новините). // М а р и ц а (Пловдив), N 317, 18 ноем. 2006, с. 2
: с ил.
Изложба и среща-разговор с наследниците на Емил Коралов.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 316, 17 ноем. 2006, с. 3.

ЛУЦОВА, Мария. „Хермес“ празнува 15 г. с тираж 17 млн. (Пловдив). //
М а р и ц а (Пловдив), N 328, 29 ноем. 2006, с. 2.
Книгите от изложбата „Едно издателство – много лица“ – 15 години ИК
„Хермес“ ще бъдат дарени на Библиотеката.
Вж и: Б ъ л г. к у р и е р, N 235, 29 ноем. 2006, с. 10 : с ил. (Мария Луцова); Д
у м а, N 281, 30 ноем. 2006, с. 17 (Веселка Венкова).

ЯНЕВ, Владимир. Литературни новини. (Листът). // С е д м и ч е н А к
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ц е н т (Пловдив), N 130, 1 – 7 дек. 2006, с. 13.

Представен „Речник по стихознание“ на София Филипова.

ПУСКАТ триезичен справочник за Пловдив. (Култура). // Д у м а, N 285,
5 дек. 2006, с. 15.

Петър Анастасов представя триезичния туристически справочник
„Пловдив – перлата на Тракия“.

ТИЛЕВ, Тильо. Представен беше юбилейният сборник „Класика
Авангард“ [посветен на 70-годишнината на проф. дфн Иван Сарандев].
// П л о в д. у н и в е р с и т е т, N 9, 6 дек. 2006, с. 5 : с ил.
ХРИСТОВА, Ели. Деца рисуват любима дума. // 2 4 ч а с а /П л о в д и в,
N 498, с. 8/, N 339, 8 дек. 2006.

Изложба „Моята любима немска дума“ по инициатива на Центъра за срещи
на провинция Саксония-Анхалт и Гьоте-институт, с участие на ученици от Пловдив.

МОСКОВА, Светла. Пътят на хаджията : Едно завръщане към началото /
Светла Москова. – Пловдив : Община Пловдив; Пловдивска митрополия;
Градска художествена галерия – Пловдив, 2007. – 40 с. : с ил.

Каталог на изложбата „Пътят на хаджията“, представена през 1999 г. в ГХГ,
издаден със съдействието на Библиотеката.

ВЕЧЕР [с концерт и прожекция на филм] в памет на известната пловдивска
музикална педагожка Нена Михлюзова се проведе на 3 декември,
организирана от Народната библиотека „Иван Вазов“, Държавния архив
– Пловдив, и Националното училище за музикално и танцово изкуство
„Добрин Петков“... // М у з. х о р и з о н т и, 2007, N 10, с. 9 : с ил.
ШОПОВА, Славка. Честване 300-годишнината на Леонард Ойлер в
България. Изложба в Народна библиотека „Иван Вазов“, посветена на
300-годишнината от рождението на Леонард Ойлер. // М а т е м. ф о р у
м, 2007, N 5, с. 141–144 : с ил.
ИЗЛОЖБА разказва за немското влияние в Пловдив. // 2 4 ч а с а /П л о
в д и в, N 8, с. 8 с ил./, N 10, 12 ян. 2007.
Експозиция „Немското културно присъствие в Пловдив“.
Вж и: А р х и в е н п р е г л е д, 2006, N 1-2, с. 235–236.
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ТЕЛЕВИЗИОННАТА звезда Гала [от предаването по Нова тв „Имаш
поща“] се срещна с почитатели в библиотека „Иван Вазов“... (От здрач
до зори). // М а р и ц а (Пловдив), N 12, 14 ян. 2007, с. 16 : с ил.
ВЕЛИЧКОВА, Евелина. Вземете си картина на Майстора у дома. // М а
р и ц а (Пловдив), N 25, 27 ян. 2007, с. 1 : с ил.
Лукова).

Изложба, посветена на Владимир Димитров-Майстора.
Вж и: Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 20, с. 7 с ил./, N 29, 30 ян. 2007 (Деляна

НАЦИОНАЛНА школа „Път на мъдростта“ ще проведе своя сбирка в
Пловдив в библиотека „Иван Вазов“... (Днес). // М а р и ц а (Пловдив), N
28, 30 ян. 2007, с. 24.
ВЕЛИЧКОВА, Евелина. Изложба за Емилиян Станев. (Култура). // М а р
и ц а (Пловдив), N 32, 3 февр. 2007, с. 10.
Лукова).

Вж и: Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 25, с. 6 с ил./, N 36, 6 февр. 2007 (Деляна

ТОДОРОВА, Румяна. Старата гвардия на БСП мина в настъпление
с въпрос към общинските съветници: „Чии интереси защитавате?“.
(Политика, власт). // Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 29, с. 5 с ил./, N 42, 12
февр. 2007.
Проведена дискусия на БСП, организирана от клуб „Лява автентичност“.
Вж и: 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 29, с. 4 с ил./, N 41, 12 февр. 2007 (Ирена
Чернишева).

ГИЛИГЯН, Агоп. Аз съм арменец и моята родина е България. Нашият
етнос е от времето на император Йоан Цимисхи. (Разговор). // Д у м а,
43, 21 февр. 2007, с. 18 : с ил.
Интервю на Веселка Венкова във връзка с откритата в Библиотеката изложба
за Деня на арменския език „Арменската книга в България“.
Същото и в: В а х а н (Пловдив), N 10, 6 март 2007, с. 10–11.

ЗДРАВКОВА, Евелина. Изложба за Деня на арменския език. // М а р и ц
а (Пловдив), N 51, 22 февр. 2007, с. 1.
Вж и: П а р е к о р д з а г а н и ц а й н (Пловдив), N 6, февр. 2007, с. 7 : с ил.
(Овсанна Язъджиян); 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 36, с. 8/, N 50, 21 февр. 2007 (Елица
Христова); М а р и ц а (Пловдив), N 50, 21 февр., 2007, с. 2 (Евелина Здравкова); Т р
у д /П л о в д. Т р у д, N 36 с. 7/, N 51, 21 февр. 2007; В а х а н (Пловдив), N 10, 6 март
2007, с. 11 (Екатерина Саакян).
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ПОЕТЕСАТА Ваня Петкова ще изнесе авторски рецитал в Народна
библиотека „Иван Вазов“ от 17.30 часа днес. (Вести). // М а р и ц а
(Пловдив), N 63, 6 март 2007, с. 2.
Вж и: Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 48, с. 4 с ил./, N 67, 9 март 2007.

ЗДРАВКОВА, Евелина. Китайски хвърчила на изложба [„Китай – близък
и далечен“] в Библиотеката. (Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 71, 14
март 2007, с. 2.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 70, 13 март 2007, с. 16 (Евелина Величкова).

ИЗЛОЖБА „Великден в Чехия и Словакия“ е подредена в Народната
библиотека „Иван Вазов“.// Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 61, с. 6/, N 86,
28 март 2007.
ЗДРАВКОВА, Евелина. Библиотеките с модерни методи за пазене на
книгите. (Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 102, 16 апр. 2007, с. 14.

Втора работна среща на Междубиблиотечния консорциум, посветена на
проекта „Мрежа на регионалните библиотеки за съхранение на редки и особено
значими колекции чрез използване на нови по-ефективни методи“.

ХРИСТОВА, Ели. Записват безплатно днес в Библиотеката. Четат книги
на старци и деца в книжен маратон. // 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 76, с.
8/, N 105, 18 апр. 2007.

За мероприятията, включени в Маратона на четенето, който се провежда по
повод Международния ден на книгата и авторското право.
В Пловдив програмата „Четяща България“ стартира на 19 апр. с Ден на
отворените врати в Библиотеката.
Вж и: М о н и т о р, N 2895, 20 апр. 2007, с. 6 : с ил.

ЗДРАВКОВА, Евелина. Руски шансони в Библиотеката. (Пловдив). // М
а р и ц а (Пловдив), N 105, 19 апр. 2007, с. 2.
Видеовечер „Недопетите куплети“ на 20 апр.

ВЪЗПИТАНИЦИТЕ на СМУ„Добрин Петков“ ще изнесат концерт
посветен на 180-годишнина от смъртта на Лудвиг ван Бетховен.
(Култура). // М а р и ц а (Пловдив), N 107, 21 апр. 2007, с. 10.
НАРОДНА библиотека „Иван Вазов“, Пловдив. Програма по повод
на Националната библиотечна седмица „Библиотеките – наша обща
отговорност“ 14 – 18 май 2007 година. (Празници). // П р и я т е л с т в о
253

Указател на литература (2005 – 2013)

(Пловдив), N 2, май 2007, с. 4.
ЗДРАВКОВА, Ева. Стартира седмица на библиотеките. (Култура). // М а
р и ц а (Пловдив), N 127, 14 май 2007, с. 14.

С изложба от рисунки на Андрей Константинов и Доминика Сзот в
Библиотеката стартира Националната библиотечна седмица под мотото „Библиотеките
– наша обща отговорност“.

Георги МИХАЛКОВ ще представи най-новата си книга „Почивка на
Карибите“ на 17 май от 18 ч. в лекционната зала на Народна библиотека
„Иван Вазов“. (Иди и виж). // М а р и ц а (Пловдив), N 129, 16 май 2007,
с. 18.
Светлин РУСЕВ откри изложба на ученици [от специализираната
паралелка по рисуване в СОУ „Черноризец Храбър“ в Библиотеката]. //
Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 95, с. 5 с ил./, N 135, 18 май 2007.
Изложбата е част от програмата по повод Националната библиотечна седмица
„Библиотеките – наша обща отговорност“.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 129, 16 май 2007, с. 18.

ПУМПАЛОВА, Ева. Показват испаноеврейските книги. (Пловдив). // М
а р и ц а (Пловдив), N 235, 31 авг. 2007, с. 14.

Изложба „Едно забравено съкровище“ и представяне на издадения каталог на
запазените заглавия в цял свят „Между два свята“.

КЪРЧЕВ, Иван. 40 [читалищни] библиотеки получиха книги [от
издателство „Захари Стоянов“]. (Пловдив). // М а р и ц а, N 249, 15 септ.
2007, с. 2 : с ил.
Дарението връчено официално в Библиотеката.
Вж и: 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 178, с. 8/, N 250, 13 септ. 2007 (Евгени Радев);
М а р и ц а (Пловдив), N 248, 14 септ. 2007, с. 14 (Ева Пумпалова).

Иван ВАЗОВ в „Бронз и гранит“. (Култура). // Д у м а, N 220, 24 септ.
2007, с. 18.
Фотоизложба на Станислав Велчев.

ТЪЖНА изложба [на рисунки от летните пленери на ученици от
Гимназията за сценични изкуства, открита в Изкуствотеката]. // М а р и
ц а (Пловдив), N 282, 18 окт. 2007, с. 4.
Вж и: 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 203, с. 8/, N 285, 18 окт. 2007 (Елица Кандева);
Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 203, с. 7 с ил./, N 286, 18 окт. 2007 (Деляна Лукова).
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ПЕТКОВА, Карина. Фотоизложба „Перущица – културно-историческо и
природно наследство“ в Библиотеката. (Култура). // М а р и ц а (Пловдив),
N 295, 31 окт. 2007, с. 19.
НАГРАДА [почетно звание „Следовник на народните будители“ за 2007 г.
връчено на арх. Матей Матеев на специална церемония в Библиотеката].
// М а р и ц а (Пловдив), N 301, 7 ноем. 2007, с. 25 : с ил.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 295, 31 окт. 2007, с. 19 (Златина Милчева).

СЕВОВА, Камелия. Лукави хора, чудна природа, ужасни цени. България
през погледа на немския турист. (Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N
307, 14 ноем. 2007, с. 20 : с ил.

Изложба от картички, изпратени от немски туристи от ГДР, посетили България.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 306, 13 ноем. 2007, с. 1; 2 4 ч а с а /П л о в д и
в, N 222, с. 8 с ил./, N 312, 14 ноем. 2007 (Елица Кандева); Т р у д /П л о в д. Т р у д,
N 222, с. 3 с ил./, N 313, 14 ноем. 2007; 2 4 ч а с а, N 323, 25 ноем. 2007, с. 13 : с ил.
(Юлиян Папазян).

ХРИСТОВА, Елица. Лечителка цери с гоблени. // 2 4 ч а с а /П л о в д и
в, N 222, с. 8 с ил./, N 312, 14 ноем. 2007.
Изложба гоблени на Тоня Иванова.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 303, 9 ноем. 2007, с. 10 (Иван Иванов).

ИЗЛОЖБА на млади таланти от Художествената гимназия „Цанко
Лавренов“. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 315, 23 ноем.
2007, с. 5.
ФОТОИЗЛОЖБА „40 години от експеримента с подводен дом „Хеброс
67“ на Гаро Томасян и Георги Петров... (Днес). // М а р и ц а (Пловдив),
N 319, 28 ноем. 2007, с. 19.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 314, 22 ноем. 2007, с. 2.

ЗДРАВКОВА, Невена. Райна Каблешкова представя нова книга
[„Копривщица”]. (Култура). // М а р и ц а (Пловдив), N 322, 1 дек. 2007,
с. 10.
ИЗЛОЖБА „Към всичко подхождай с любов“, посветена на
100-годишнината от рождението на Емилиян Станев. (Ако сте в
Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 323, 3 дек. 2007, с. 2.
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КОНЦЕРТ Барокова Коледа на хор „Евмолпея“, солист Марио Хосен.
(Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 331, 12 дек. 2007, с. 3.
СЕМЕЙСТВОТО на Христо Ботйов в българската история след
Освобождението : [Диплянка]. – Пловдив : Регионален исторически
музей Пловдив; Фондация Христо Ботйов, 2008.
Експозицията е открита на 6 септ. в Историческия музей в Пловдив и показва
над 100 оригинални експоната, сред които и предоставени от Библиотеката.

САВОВА, Марта. Тийнейджъри четат Яворов. (Новините). // М а р и ц а
(Пловдив), N 9, 11 ян. 2008, с. 2.

Изложба от фототабла, представящи живота на Пейо Яворов, подготвена
от ученици на СОУ „П. Яворов“ в Пловдив. Изнесен рецитал във връзка със
130-годишнината от рождението на поета.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 8, 10 ян. 2008, с. 2.

ЛЮБОМИРОВА, Ева. [Изложба на пловдивския художник] Мартин
Мартинов в Изкуствотеката. (Култура). // М а р и ц а (Пловдив), N 15, 18
ян. 2008, с. 14 : с ил.
КОСТОВА, Ема. Детски писатели четат на хлапета. // 2 4 ч а с а /П л о в
д и в, N 20, с. 8/, N 29, 30 ян. 2008.

Цикъл срещи по инициатива на ИК „Жанет 45“ и Библиотеката.
Вж и: Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 20, с. 6/, N 29, 30 ян. 2008; М а р и ц а
(Пловдив), N 27, 1 февр. 2008, с. 14 (Мира Калоянова); Т р у д, N 32, 2 февр. 2007, с. 40.

СВЕТОВНИ музиканти с майсторски класове тук. // 2 4 ч а с а /П л о в д
и в, N 32, с. 8/, N 45, 15 февр. 2008.
В Конферентна зала проведен Първи майсторски клас по проект на
Международна музиална академия „Орфей“ с участието на флейтиста Филип Бернолд,
Белгия.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 40, 16 февр. 2008, с. 10 : с ил. (Евелина
Величкова).

ТВОРЧЕСКА вечер „Шипченска балада“, посветена на 130-годишнината
от Освобождението на България с участието на Елена Хайтова и Никола
Гигов. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 49, 27 февр. 2008,
с. 2.
ИЗЛОЖБА в памет на финландските воини, загинали в Руско-турската
освободителна война. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N
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51, 29 февр. 2008, с. 3.
ПУМПАЛОВА, Ева. Гостува списание „Везни“. (Култура). // М а р и ц а
(Пловдив), N 61, 12 март 2008, с. 19.
Литературно четене.

ПРЕДСТАВЯНЕ на вестник „Монд дипломатик“ с участието на директора
проф. дфн. Венко Кънев и главния редактор д-р Юрий Борисов. (Ако сте
в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 66, 18 март 2008, с. 2.
Вж и: М о н д д и п л о м а т и к, N 4, апр. 2008, с. 2.

ЧЕТЕНЕ „Европейска пролет в Пловдив – пловдивски поети в Европа“.
(Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 67, 19 март 2008, с. 2.
АКВАРЕЛИ на Фелини в изложба [в Библиотеката]. (Афиш). // Т р у д /П
л о в д. Т р у д, N 58, с. 6/, N 83, 24 март 2008.
ДИМИТРОВА, Мери. Детско матине в Библиотеката. (Култура). // М а р
и ц а (Пловдив), N 75, 28 март 2008, с. 14 : с ил.
Любен Петков ще представи книгата си „Сладкишът на доктор Сириус“.

ХРИСТОВА, Елица. Станка Пенчева чете на хлапета. // 2 4 ч а с а /П л о
в д и в, N 75, с. 8 с ил./, N 106, 16 апр. 2008.
Лукова).

Детско матине.
Вж и: Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 75, с. 6 с ил./, N 106, 16 апр. 2008 (Деляна

ЛУЦОВА, Мария. Пловдив се впуска в национален маратон на четенето.
Пловдивската библиотека „Иван Вазов“ ще бъде домакин и организатор
на национален маратон на четенето, който продължава до 23 април –
Световен ден на книгата и авторското право. (Култура). // М а р и ц а
(Пловдив), N 93, 18 апр. 2008, с. 14.
Вж и: Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 77, с. 6/, N 108, 18 апр. 2008.

ИЗЛОЖБА везани яйца „Българският Великден“ ще открият Ирен и
Владимира Чанкови в четвъртък от 17 часа в Народна библиотека „Иван
Вазов“. (Иди и виж). // М а р и ц а (Пловдив), N 97, 23 апр. 2008, с. 13 : с ил.
НАЦИОНАЛНА библиотечна седмица ще върви от 12 до 16 май в НБ
257

Указател на литература (2005 – 2013)

„Иван Вазов“. (Градът). // М а р и ц а (Пловдив), N 105, 3 май 2008, с. 1.

Изложба, посветена на 115-годишнината от рождението на Елисавета Багряна.

ЖИВОПИС, графика и образци на приложното изкуство представиха
вчера в Народната библиотека „Иван Вазов“ млади творци от СОУ
„Черноризец Храбър“. (Вернисаж). // М а р и ц а (Пловдив), N 108, 8 май
2008, с. 2 : с ил.
ИЗЛОЖБА „Светите братя Кирил и Методий“ – Детски отдел. (Ако сте
в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 112, 13 май 2008, с. 3.
ИЗЛОЖБА „24 май – Ден на славянската писменост и култура“ [в Детски
отдел]. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 118, 20 май 2008,
с. 3.
УНИКАЛНИ ръкописи от 16-и век са подредени в изложба в библиотека
„Иван Вазов“. // М а р и ц а (Пловдив), N 120, 22 май 2008, с. 1 : с ил.
ПУМПАЛОВА, Ева. Египет се настанява в Библиотеката. (Култура). // М
а р и ц а (Пловдив), N 121, 23 май 2008, с. 13.
Изложба базар на бижута и рисувана коприна от Минерва Контопуло.

Мария ЧАКАЛОВА представи вчера новата си книга [стихосбирката
„Далече от рая“] в НБ „Иван Вазов“. (Вести). // М а р и ц а (Пловдив), N
124, 27 май 2008, с. 3.
СЪБОТНО детско матине с Маша Илиева и нейната книга „Моят балет“.
(Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 127, 30 май 2008, с. 3.
ПРЕМИЕРА на романа „Планът на Париж“ от Кристин Юрукова. (Ако
сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 131, 4 юни 2008, с. 2.
ПРЕМИЕРА на „Книга за България“ от Румяна Николова и Никола Генов.
(Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 136, 10 юни 2008, с. 2.
ЗДРАВКОВА, Евелина. Премиера на Солженицин и А. Дончев на
„Пловдив чете“. (Новините). // М а р и ц а (Пловдив), N 138, 12 юни
2008, с. 2.
Ще бъде обявен носителят на награда „Читател на годината“.
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КАНДЕВА, Елица. Над стълбите на долния вход пропада стена на
Античния. Стефан Данаилов дава 200 000 лв. за укрепване, консервация
и възглавници. // 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 113, с. 1/, N 164, 16 юни 2008.

Среща на Стефан Данаилов с представители на културните институции в
града, проведена в залата на Библиотеката.
Проведена кръгла маса „Българската литература – творба, писател, читатели“.
Вж и: П а р е к о р д з а г а н и ц а й н (Пловдив), N 8, юни 2008, с. 4; З е м я, N
110, 12 юни 2008, с. 18; 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 113, с. 4 с ил./, N 164, 16 юни 2008;
Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 113, с. 3 с ил./, N 164, 16 юни 2008 (Деляна Лукова).

ИЗЛОЖБАТА. // М а р и ц а (Пловдив), N 212, 6 септ. 2008, с. 10.

Изложба в Исторически музей „Семейството на Христо Ботйов в българската
история след Освобождението“. Показани експонати, предоставени и от Библиотеката.
Вж и: Д у м а, N 205, 6 септ. 2008, с. 5.

ЗЛАТАНСКА, Ирен. Немска авторка на криминалета се представя с
книга за душата. // 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 194, с. 8/, N 277, 7 окт. 2008.

Представяне на творчеството на Инга Деор.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 242, 11 окт. 2008, с. 18 : с портр. и ил. (Евелина
Величкова).

ПРЕМИЕРА в Пловдив. // П р о А н т и, N 41, 10 – 16 окт. 2008, с. 12 : с
ил.
Минева.

Представен романа „Разпилени светлини“ от пловдивската авторка Лилия

ПРЕМИЕРА на книгата „Страници за проф. Атанас Иширков“ от Пело
Михайлов. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 256, 28 окт.
2008, с. 2.
ТЪРЖЕСТВЕНО честване и концерт по случай Деня на будителите и
обявяване на Следовник на народните будители за 2008 г. (Ако сте в
Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 259, 31 окт. 2008, с. 3.
ПРЕМИЕРА на книгата „Птиците и залезът“– роман от Георги Стоянов.
(Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 263, 5 ноем. 2008, с. 3.
Димитър ДИНЕВ идва от Австрия за литературно четене [в Библиотеката].
(Афиш). // Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 217, с. 7/, N 308, 7 ноем. 2008.
КАНДЕВА,

Елица.

Нашенци

създали

най-тънкия

портфейл

и
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електронния часовник. САЩ събра 20 изобретатели в проект „Българи
градят Америка“. // 2 4 ч а с а /П л о в д и в, N 217, с. 4 с портр./, N 308,
7 ноем. 2008.
Изложба под егидата на посолството на САЩ.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 253, 24 окт. 2008, с. 2

СРЕЩА с писателя Георги Данаилов. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а
(Пловдив), N 276, 20 ноем. 2008, с. 2.
КОНСТАНТИНОВА, Галина. Фотоизложба [„Поезия от камък и дърво“
на Косьо Косев] за Ковачевица в Библиотеката. (Новините). // М а р и ц
а (Пловдив), N 278, 22 ноем. 2008, с. 2 : с ил.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 275, 19 ноем. 2008, с. 2.

ЛУЦОВА, Мария. Айтюл Акал разказва приказки с вълшебна шапка.
(Култура). // М а р и ц а (Пловдив), N 278, 22 ноем. 2008, с. 10 : с ил.

Среща с турската детска писателка, която ще представи книгата си „Вълшебната
шапка на учителката“.

ПРЕМИЕРА на книгата „Видни копривщенци“ от Райна Каблешкова и
юбилей на авторката. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N
280, 25 ноем. 2008, с. 2.
СРЕЩА с литературния критик Владимир Янев за новата му книга
„Литературният Пловдив от 19 век до наши дни“. (Ако сте в Пловдив). //
М а р и ц а (Пловдив), N 281, 26 ноем. 2008, с. 3.
Венета ГАНЕВА, ръководител на „Специални сбирки“ в Народната
библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив, показва част от над 500-те редки
издания на посетителите във вчерашния ден на отворените врати.
(Накратко). // З е м я, N 244, 18 дек. 2008, с. 18 : с ил.
ЛУЦОВА, Мария. Изложба [„Храбростта да живееш“] почита Коста
Странджев. (Градът). // М а р и ц а (Пловдив), N 41, 19 февр. 2009, с. 2.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 42, 20 февр. 2009, с. 2 : с ил.

ЗИМНИЯТ фестивал на изкуствата се стопли... (Светска хроника). // М
а р и ц а (Пловдив), N 47, 26 февр. 2009, с. 16.
Пето издание на фестивала „Сцена, палитра, слово“ в читалище „Христо
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Ботев“. Съорганизатор е Библиотеката.
Вж и: А к ц е н т з а в а с (Пловдив), N 7, 20 – 26 февр. 2009, с. 13.

ОТКРИВАТ изложба „Да се обичаме разумно“ днес в Народна библиотека
„Иван Вазов“. (Вести). // М а р и ц а (Пловдив), N 75, 1 апр. 2009, с. 2.
НА 25 март т.г. в Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив се
състоя премиера на новата книга на Стефан Памуков „Моят Париж“. // С
л о в о т о д н е с, N 12, 2 апр. 2009, с. 2.
Вж и: М о я т а в я р а, N 4, апр. 2009, с. 2 : с ил.

[СТО и пет] 105 години от рождението и 5 години от смъртта на
композитора Любомир Пипков отбелязва Народната библиотека „Иван
Вазов“ с изложба. (Иди и виж). // М а р и ц а (Пловдив), N 89, 17 апр.
2009, с. 10.
НАРОДНАТА библиотека „Иван Вазов“ също ще отбележи
Международния ден на книгата. // М а р и ц а (Пловдив), N 93, 23 апр.
2009, с. 10.

Открит урок за Свети Седмочисленици с участие на ученици от едноименното
училище.

СРЕДНОЩНО четене на Агата Кристи [в Детски отдел по повод
Международния ден на книгата]. // Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 79, с. 6/,
N 111, 24 апр. 2009.
НА 30 апр. започна обозначаването на първото и последното стъпало
на всички обществени сгради в район „Централен“. Консумативите,
закупени от районната администрация, с труд участват членове на ПП
ГЕРБ. Инициативата стартира от НБ „Иван Вазов“... // П а р е к о р д з а
г а н и ц а й н (Пловдив), N 8, май 2009, с. 4 : с ил.
ТВОРЧЕСКА вечер на Филип Марински ще се проведе в Лекционната
зала на Народна библиотека „Иван Вазов“ на 14 май... (Иди и виж). // М
а р и ц а (Пловдив), N 109, 13 май 2009, с. 20.

Проявата е в рамките на Националната библиотечна седмица, както и
подредените в Библиотеката изложби – на деца от школа „Палитра“ и от фонда на
Библиотеката, посветени на Деня на славянската писменост.

ПЕТРОВА, Мария. Доц. Борислав Великов: Да улучим десятката с
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бюлетина N 10. (Избори 2009). // М а р и ц а (Пловдив), N 120, 26 май
2009, с. 5 : с ил.
Представени кандидатите за Европейския парламент от листата на БНД.

ОСЕМДЕСЕТ и един годишен [Минко Минков] стана Читател на
годината. // Т р у д /П л о в д. Т р у д, N 104, с. 3/, N 149, 3 юни 2009.

Закриване на фестивала „Пловдив чете“.
Вж и: Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 17, 3 юни 2009, с. 10 : с портр. (Владо
Тенев); М а р и ц а (Пловдив), N 190, 15 авг. 2009, с. 9, 10 : с ил. (Деляна Лукова).

ЧАПАНСКИ, Николай. Филип Марински: Страданието на душата ражда
най-добрата поезия. // Н а д 5 5, N 22, 8 – 14 юни 2009, с. 23 : с ил.
Творческа среща с родопския писател, проведена в рамките на Националната
библиотечна седмица през м. май.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 109, 13 май 2009, с. 20.

КАРАЛАНОВА, Илияна. Снежанка и Грозното патенце оживяха в
рисунките на малката Ани Първанова в изложба в Детски отдел. // Т р у
д /П л о в д. Т р у д, N 108, с. 4 с ил./, N 155, 9 юни 2009.
СЕВОВ, Владислав. Владо Янев скандализира Санкт Петербург. Новата
му книга „Ер малък“ е посветена на младите творци. (Култура). // Н о в
и я т г л а с (Пловдив), N 33, 25 юни 2009, с. 10 : с ил.

Представени книгите „Петербург“ и „Любов от миналия век“.
Вж и: С л о в о т о д н е с, N 22, 18 юни 2009, с. 2; Н о в и я т г л а с (Пловдив),
N 30, 22 юни 2009, с. 10 : с ил.

ЕРНИАСЯН, Хр. Посветено на 175 г. от основаването на пловдивското
арменско училище. (Факти и събития). // П а р е к о р д з а г а н и ц а й н
(Пловдив), N 10, юли-авг. 2009, с. 11 : с ил.
Изложба живопис на д-р Катя Домбакян.

ФОТОИЗЛОЖБАТА „Приказка за Хималаите“ [на Румен Воденичаров]
гостува в Централното фоайе на Народна библиотека „Иван Вазов“.
(Култура). // М а р и ц а (Пловдив), N 157, 8 юли 2009, с. 17.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 154, 4 юли 2009, с. 3 : с ил.; Н о в и я т г л а с
(Пловдив), N 41, 7 юли 2009, с. 10.

ГРАФИЧКА с изложба в Библиотеката. (Одеонъ). // Н о в и я т г л а с
(Пловдив), N 61, 4 авг. 2009, с. 10 : с ил.
Самостоятелна изложба на Десислава Димова.
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ДВАДЕСЕТ и две деца излагат котета и феи. (Предстоящо). // Н о в и я т
г л а с (Пловдив), N 99, 25 септ. 2009, с. 3.
Изложба „Скъпоценни открития“ на ателие „Съкровища“.

ОКСФОРД център награждава днес в НБ „Иван Вазов“ победителите в
конкурса „Как да отворим пространство за чуждия език“. (Градът). // М
а р и ц а (Пловдив), N 245, 19 окт. 2009, с. 1.
СЕВОВ, Владислав. Фотограф снима Берлин преди обединението. // Н о
в и я т г л а с (Пловдив), N 130, 9 ноем. 2009, с. 17 : с ил.
стена.

Изложба на Щефан Копелкам, посветена на 20 г. от падането на Берлинската

В Немска читалня открита изложба живопис и графика на Кристин Юрукова
„20 години Германия + Германия“.

ПЛОВДИВ беше пресечна точка на филологиите и високите технологии.
// П л о в д. у н и в е р с и т е т, N 8, 16 ноем. 2009, с. 5 : с ил.

Проведена работна среща „Информационните технологии в хуманитаристиката.
Създатели и потребители на електронни ресурси“.
Вж и: З е м. т е х н и к а, N 20, 2009, с. 1; М а р и ц а (Пловдив), N 249, 23 окт.
2009, с. 4.

ТВОРЧЕСКА вечер на проф. Никола Балабанов в НБ „Иван Вазов“. // П
л о в д. у н и в е р с и т е т, N 8, 16 ноем. 2009, с. 13.
ЮБИЛЕЙ на книга. // С л о в о т о д н е с, N 32, 26 ноем. 2009, с. 2.

Годишнина-юбилей : 50 години от издаването на том 1-ви на „Романа на
Яворов“ от Михаил Кремен.

„ПО пътя на кадифената революция: Словакия след 1989 г.“ – изложба
[на 3 дек.] // М а р и ц а (Пловдив), N 285, 4 дек. 2009, с. 3.
ЛИТЕРАТУРНА вечер „Любовта и борбата – Криле на живота“, посветена
на 90-годишнината от рождението на Николай Хайтов с представяне на
книгите „Клада за феникси“ от Никола Гигов и „Гладиаторът Хайтов“
от Елена Хайтова. (Ако сте в Пловдив) // М а р и ц а (Пловдив), N 287, 7
дек. 2009, с. 2.
ЛУКОВА, Деляна. Активна медитация за подмладяване на ума и
органите [демонстрирана в Библиотеката от Роси Георгиева]. // М а р и ц
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а (Пловдив), N 292, 12 дек. 2009, с. 18 : с ил.
СТУДЕНТСКА живопис [на студенти от АМТИИ]. // А н о н с П л о в д
и в, N 12, 14 дек. 2009, с. 12.
„КОЛЕДНИ рисунки“ – изложба на ученици от Студио „Чаушев“. (Ако
сте в Пловдив) // М а р и ц а (Пловдив), N 294, 15 дек. 2009, с. 2.
КОЛЕДА е!. // А н о н с П л о в д и в, N 13, 21 дек. 2009, с. 2 : с ил.
Изложба на петокласници от СОУ „Патриарх Евтимий“.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 283, 2 дек. 2009, с. 3.

МИНЧЕВА, Ваня. Почетоха в [Библиотеката] с концерт проф. Иван
Спасов. (Прояви). // 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н (Пловдив), N 80, с. 7 с ил./,
N 349, 21 дек. 2009.

Излъчен видеозапис на творбата „Сътворение, смърт и примирение“, изпълнена
на две пиана от Роксана Богданова и проф. Иван Спасов по повод 75-годишнината
от рождението на композитора. Представена книгата „Клавирната музика на Иван
Спасов“ от Цанка Андреева и Ромео Смилков.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 298, 19 дек. 2009, с. 3; А н о н с П л о в д и в, N
13, 21 дек. 2009, с. 1; Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 160, 21 дек. 2009, с. 17 : с ил.

АТАНАСОВА, Меглена. 10-годишен /Райко Бойдев от ОУ „Алеко
Константинов“/ спечели международен конкурс [за млади дизайнери и
художници „Сияние 2009“]. // Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 3, 6 ян.
2010, с. 10 : с ил.
Изложба „Графични сияния“ на Райко Бойдев и ученици от училището в
Детски отдел.

ТЕНЕВА, Дани. Арх. [Матей] Матеев представи свои стихове. // М а р и
ц а (Пловдив), N 15, 20 ян. 2010, (Прил. Недвижими имоти, с. III с ил.).
Вж и: С т р о и т е л с т в о И м о т и (Пловдив), N 2, 11 – 17 ян. 2010, с. 6
(Анелия Гогева).

КАНДЕВА, Елица. Китайци бродират с нишки от злато. Излагат
двустранни ръкоделия и „Живопис“ от копринени конци. // 2 4 ч а с а /Т
в о я т д е н (Пловдив), N 14, с. 6 с ил./, N 19, 21 ян. 2010.
Откритата изложба „Нишки от светлина“ по повод 60 г. от установяването
на дипломатически отношения с Китай. 100 тома книги дарени на Библиотеката от
посолството на Китай.
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Вж и: Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 13, 20 ян. 2010, с. 3.

НЕМСКИ комикси шестват из България. // А з Б у к и, N 4, 27 ян. – 2
февр. 2010, с. 16 : с ил.
Гостува пътуваща изложба „Немскоезичната комикс-сцена“.

ИЗЛОЖБА „Приятели на немския език и книга“ по случай 12 години
от създаването на Немската читалня. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а
(Пловдив), N 33, 10 февр. 2010, с. 3.
ДЕБАТ: Левски син или баща на нацията. (Новините). // Н о в и я т г л а
с (Пловдив), N 35, 19 – 20 февр. 2010, с. 2.
Левски.

Проведена дискусия, посветена на 137-та годишнина от смъртта на Васил

ПРЕМИЕРА на късометражния филм Reality Is Dreaming на Живко
Джельов [в Немска читалня]. (Ако сте в Пловдив) // М а р и ц а (Пловдив),
N 44, 23 февр. 2010, с. 3.
МАЛЧУГАНИ майсторят мартеници в детския отдел на Народната
библиотека „Иван Вазов“. (Пижо и Пенда). // Н о в и я т г л а с (Пловдив),
N 38, 24 февр. 2010, с. 3 : с ил.
ИЗЛОЖБА „Жената и пролетта“ на Михаил Минков.(Ако сте в Пловдив).
// М а р и ц а (Пловдив), N 49, 1 март 2010, с. 3.
ПРЕДСТАВЯНЕ на документалния архив на Христо Ботев. (Ако сте в
Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 52, 4 март 2010, с. 2.
ДВЕСТА години от рождението на Фредерик Франсоа Шопен. (Къде,
кога, какво). // А к ц е н т (Пловдив), N 9, 4 – 10 март 2010, с. 22.
Изложба.

МАРТЕНСКИТЕ изложби на НБ „Иван Вазов“. // А н о н с П л о в д и в,
N 22, 8 март 2010, с. 5.

Изкуствотека: „Жената и пролетта“ – изложба базар на Михаил Минков;
Детски отдел: „Освобождението на България“ – изложба във връзка със 132-та
годишнина от Освобождението на България.

ИЗЛОЖБА базар Нова литература от Русия. (Ако сте в Пловдив). // М а
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р и ц а (Пловдив), N 56, 9 март 2010, с. 3.
ИЗКУСТВОТЕКА, гостува Алианс Франсез – България. (Ако сте в
Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 61, 15 март 2010, с. 2.
ИЗЛОЖБА базар декоративно изкуство на Анастасия Ножарова и Тони
Цветкова. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 61, 15 март
2010, с. 2.
ИЗЛОЖБА, посветена на Международния ден на театъра – Детски отдел.
(Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 62, 16 март 2010, с. 3.
Огнян СТЕФАНОВ представя „Кома“. (Търсачка). // 2 4 ч а с а / Т в о я
т д е н (Пловдив), N 58, с. 6 с ил./, N 81, 24 март 2010.
Премиера на романа.

ЦВЕТЯ, изработени от метални жици, използвани в самолетостроенето,
подреди в изложба в библиотека „Иван Вазов“ Дора Рангелова, която
работи в авиобаза Граф Игнатиево. (Изложба). // Н о в и я т г л а с
(Пловдив), N 65, 2 – 3 апр. 2010, с. 5 : с ил.
ИЗЛОЖБА акварели на Мартин Мартинов и приложно изкуство от
Тодорка Рангелова. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 81,
8 апр. 2010, с. 3
ИЗЛОЖБА „205 години от рождението на Ханс Кристиан Андерсен
(1805 – 1875)“. Посвещава се на Международния ден на детската книга.
// М а р и ц а (Пловдив), N 81, 8 апр. 2010, с. 3
ПРЕМИЕРА на книгата „Творческият архив на Емилиян Станев и
историческите му визии в романа „Иван Кондарев“ от д-р Радка Пенчева
[на 14 април]. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 86, 14 апр.
2010, с. 2.
ПУМПАЛОВА, Ева. Лекуват със смях в НБ „Иван Вазов“. (Здравето). //
М а р и ц а (Пловдив), N 87, 15 апр. 2010, с. 10 : с ил.
Осемдневна оздравителна програма със смехотерапия от 21 април.
Вж и: 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н (Пловдив), N 75, с. 6/, N 106, 19 апр. 2010
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(Елица Христова).

ИЗЛОЖБА 90 години от рождението на Валери Петров. (Ако сте в
Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 90, 19 апр 2010, с. 3.
ИЗЛОЖБА „Природата и ние“ детски рисунки от Студио „Чаушев“.
Немска читалня – среща с немската писателка Инга Дьор и премиера на
новата ú книга. (Ако сте в Пловдив) // М а р и ц а (Пловдив), N 91, 20
апр. 2010, с. 3.
УЪРКШОП с деца от ателие „Съкровища“– Детски отдел. (Ако сте в
Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 93, 22 апр. 2010, с. 2.
Вж и: А н о н с П л о в д и в, N 28, 19 апр. 2010, с. 1.

УЧЕНИЦИ от СОУ „Черноризец Храбър“ в Пловдив подредиха
ежегодната си изложба в НБИВ... (Инсталация). // Н о в и я т г л а с
(Пловдив), N 92, 13 май 2010, с. 3 : с ил.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 109, 11 май 2010, с. 3; Н о в и я т г л а с
(Пловдив), N 93, 14 – 15 май 2010, с. 12 : с ил. (Николай Райшинов).

ИЛИЕВА, Десислава. Един милион рисунки само за ден. // А н о н с П л
о в д и в, N 33, 25 май 2010, с. 2.

Инициативата „Помогнете ни да създадем 1 000 000 рисунки за един ден“ е
на Детски отдел и ателие „Съкровища“ по повод Международния ден на рисуването.
Вж и: С т а н д а р т з а х о р а т а, 2010, N 255, с. 5.

ТВОРЧЕСКА среща със Стефан Бонев на 27 май. (Ако сте в Пловдив). //
М а р и ц а (Пловдив), N 123, 27 май 2010, с. 2.
Вж и: 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н (Пловдив), N 101, с. 6 с ил./, N 144, 27 май 2010.

ВАДЯТ „голата истина“ за Космоса. // Н о в и я т г л а с (Пловдив), N
103, 31 май 2010, с. 3.

Проведен семинар на тема „Кой управлява земята“ и „Голата истина за
секретния Космос“.

ИЗЛОЖБА „Фабер и пастело“– рисунки на Петър Боров – Детски отдел.
(Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 129, 3 юни 2010, с. 2.
ИЗЛОЖБА „Начало“ на Иван Богоев. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а
(Пловдив), N 132, 7 юни 2010, с. 2.
267

Указател на литература (2005 – 2013)

ИЗЛОЖБИ, посветени на 170 г. от рождението на Екзарх Йосиф и на 140
г. от издаването на султанския ферман за учредяването на Българската
екзархия. (Ако сте в Пловдив) // М а р и ц а (Пловдив), N 132, 7 юни
2010, с. 2.
ЛИТЕРАТУРНО четене на стихове на български и немски език от
Кристин Юрукова и авторска изложба „Портрети на немски писатели“.
(Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 140, 16 юни 2010, с. 2.
ТЕМАТИЧНА конференция на тема „Жените в творчеството на Иван
Вазов“. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 156, 5 юли 2010,
с. 2.
[ИЗЛОЖБИ в Библиотеката на 7 юли]. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц
а (Пловдив), N 156, 5 юли 2010, с. 2.

Изложба: „Аз съм българче“ – илюстрации по Вазови произведения на децачитатели до 14-годишна възраст в Детски отдел; Фотоизложба „Илюстрации по Вазови
произведения“, дарени творби на ученици от Средно художествено училище „Цанко
Лавренов“.

ШЕСТИМА читатели получават награди. (Предстоящо). // Н о в и я т г
л а с (Пловдив), N 128, 5 юли 2010, с. 3.
В рамките на „Пловдив чете“ наградени най-активните читатели.

ЙЪЛДЪРЪМ, Елица. Държат книгите арестувани под ключ. // 2 4 ч а с а
/Т в о я т д е н (Пловдив), N 129, с. 3 с ил./, N 184, 6 юли 2010.
Представени и разпределени 1300 книги на 22 пловдивски читалища в рамките
на „Пловдив чете“.
Вж и: Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 125, 30 юни, с. 3; N 128, 6 юли 2010, с. 2
: с ил.

ЗДРАВКОВА, Евелина. Катя Чобанова събра Съединението в родословни
дървета. (В обектива). // М а р и ц а (Пловдив), N 209, 4 септ. 2010, с. 18
: с ил.
Изложба от книги, илюстрации, материали за родословни дървета и фамилии
от гр. Съединение .
Вж и: Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 169, 31 авг., с. 2; N 172, 3 септ. 2010, с. 2
: с ил.

ТРАДИЦИОННА изложба – конкурсни творби от летния пленер на
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ученици от Национална гимназия за сценични и екранни изкуства. (Ако
сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 237, 7 окт. 2010, с. 2.
[ИЗЛОЖБИ на 11 октомври]. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив),
N 240, 11 окт. 2010, с. 2.

160 години Гимназия с хуманитарен профил „Св. св. Кирил и Методий“;
Изложба на издания на Херта Мюлер – носител на Нобелова награда за литература за
2009 година; Изложба „90 години от рождението на Джани Родари“ – Детски отдел.

ИЗЛОЖБА „Първи стъпки“ – конкурсни творби на ученици от ССХУ
„Цанко Лавренов“, посветени на 1 ноември – Ден на народните будители.
(Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 247, 19 окт. 2010, с. 2.
ИЗЛОЖБА 130 г. от рождението на Йордан Йовков. (Ако сте в Пловдив).//
М а р и ц а (Пловдив), N 252, 25 окт. 2010, с. 2.
ИЗДАТЕЛСТВО Летера представя книгата „Беглецът в Сибир“ от
Бригита Йосифова. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 255,
28 окт. 2010, с. 2.
ЗДРАВКОВА, Евелина. Атанас Маринкев и Евгений Тодоров следовници
на народните будители. // М а р и ц а (Пловдив), N 257, 30 окт. 2010, с.
2 : с ил.

Тържествено честване-концерт по повод 1 ноември – Деня на народните
будители. Обявени носителите на почетното звание „Следовник на народните
будители“ за 2010 г.

ИЛИЕВА, Десислава. Хубавата книга трябва да достига до всички. // А н
о н с П л о в д и в, N 53, 1 – 7 ноем. 2010, с. 4 : с портр и ил.

Среща на френския писател Микаел Оливие с читатели, организирана
от Алианс Франсез, Френския литературен институт и издателство „Летера“.
Френският литературен институт е дарил книги на Библиотеката.

Вж и: Д у м а, N 238, 16 окт. 2010, (Прил. Неделник, с. III : с портр.); М а р и ц
а (Пловдив), N 247, 19 окт. 2010, с. 12.

ПРЕМИЕРА на стихосбирката „Полет“ на Величко Величков. (Ако сте в
Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 264, 8 ноем. 2010, с. 2.
ИЗЛОЖБА – 100 г. от смъртта на Лев Толстой . (Ако сте в Пловдив). // М
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а р и ц а (Пловдив), N 266, 10 ноем. 2010, с. 2.
ФОТОИЗЛОЖБА „Кан Тервел. Дипломатът. Светецът войн. Спасителят
на Европа“. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 266, 10 ноем.
2010, с. 2.
ПРЕМИЕРА [на книгата на Продрум Димов „Дамян Дамянов –
докосвания“. // С л о в о т о д н е с, N 31, 11 ноем. 2010, с. 2.
ИЗЛОЖБА 100 години от смъртта на Марк Твен – Детски отдел. (Ако
сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 270, 15 ноем. 2010, с. 2.
БИБЛИОТЕКАТА и Общество „Път към мъдростта“ кани на видеопрожекция със слово на Ваклуш Толев на 16 ноем. (Ако сте в Пловдив).
// М а р и ц а (Пловдив), N 271, 16 ноем. 2010, с. 2.
ИЗЛОЖБА „Из библиотеката на акад. Петър Динеков“. (Ако сте в
Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 276, 22 ноем. 2010, с. 2.
ПРЕМИЕРА на „Спомени и размисли за Петър Динеков“, юбилеен
сборник по повод 100 години от рождението на акад. Петър Динеков.
(Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 279, 25 ноем. 2010, с. 3.
Вж и: П л о в д. у н и в е р с и т е т, дек. 2010-ян. 2011, N 10, с. 11.

„ЦАР Книга“ в библиотека „Иван Вазов“. (Предстоящо). // Н о в и я т г
л а с (Пловдив), N 234, 1 дек. 2010, с. 3.
Легендарната колекция „Лицевой летописный свод ХVІ века“ ще бъде
представена от Елена Павловска, ръководител на Представителството на Руската
академия на науката в България.

СДРУЖЕНИЕ „Майки срещу дрогата“ организира на 5 декември [в
Библиотеката] национална среща на родителите. (Градът). // М а р и ц а
(Пловдив), N 285, 2 дек. 2010, с. 1.
СЕВОВ, Владислав. Книга от времето на Иван Грозни показват в
Библиотеката. // Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 238, 7 дек. 2010, с. 5 : с ил.

Изложба на ценни издания от фонда.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 290, 6 дек. 2010, с. 2.; Д у м а, N 282, 7 дек. 2010,
с. 16; 2 4 ч а с а / Т в о я т д е н (Пловдив), N 242, с. 6 с ил./, N 344, 13 дек. 2010 (Елица
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Йълдъръм).

КОНЦЕРТ „Тиха нощ, свята нощ...“ с участието на деца от Музикалната
школа при народно читалище „П. Р. Славейков“. (Ако сте в Пловдив). //
М а р и ц а (Пловдив), N 299, 16 дек. 2010, с. 2.
ПРЕМИЕРА на новата книга на Жорж Ганчев „Радостта на палача“. (Ако
сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 304, 22 дек. 2010, с. 2.
ИЗЛОЖБА на Христо Желязков. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а
(Пловдив), N 14, 18 ян. 2011, с. 2.
ЗДРАВКОВА, Евелина. Възкръсна първата книга на Никола Алваджиев.
// М а р и ц а (Пловдив), N 16, 20 ян. 2011, с. 12 : с ил.

Представена книгата „В сенките на древния Пловдив“.
Вж и: Д у м а, N 2, 4 ян. 2011, с. 16 : с ил.; Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 11,
17 ян. 2011, с. 16–17 : с ил. (Владислав Севов); М а р и ц а (Пловдив), N 14, 18 ян. 2011,
с. 2.

ИЗЛОЖБА 100 години от рождението на Ванга. (Ако сте в Пловдив). //
М а р и ц а (Пловдив), N 19, 24 ян. 2011, с. 2.
ТЕРЗИЕВА, Екатерина. Владо Янев издаде в книга анекдоти от Древна
Гърция. Авторът събирал случките с десетилетия. // 2 4 ч а с а /Т в о я т
д е н (Пловдив), N 18, с. 7/, N 24, 26 ян. 2011.
Представено изданието „Анекдоти и истории от Древна Гърция“.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 20, 25 ян. 2011, с. 2.

[ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата на Божко Божков „От Гомулка до Квашневски
и от Живков до Първанов. Спомени на преводача“]. (Справочник). // А к
ц е н т (Пловдив), N 4, 27 ян. – 2 февр. 2011, с. 23 : с ил.
ИЗЛОЖБА „Горите – в полза на водите и влажните зони“ [в Детски отдел].
(Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 28, 3 февр. 2011, с. 2.
ИЗЛОЖБА 145 години от рождението на Стоян Стойчев Русев. (Ако сте
в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 28, 3 февр. 2011, с. 2.
ИЗЛОЖБА 170 години от рождението на Огюст Реноар. (Ако сте в
Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 31, 7 февр. 2011, с. 3.
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ИЗЛОЖБА в Детски отдел – 225 години от рождението на Вилхелм Грим.
(Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 43, 21 февр. 2011, с. 2.
НОВА литература от Русия. Изложба базар на „Индекс“ ООД. (Ако сте в
Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 55, 7 март 2011, с. 2.
РАЙШИНОВ, Николай. Подготвят петокласници за военни аташета.
(Новините). // Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 51, 15 март 2011, с. 5 : с ил.
Ботев“.

Изложба икебана на ученици от частно училище „Едмънд Бърг“ и НУ „Христо

Вж и: 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н (Пловдив), N 50, с. 1, 3/, N 71, 15 март 2011
(Елица Йълдъръм); М а р и ц а (Пловдив), N 62, 15 март 2011, с. 3 (Деляна Лукова).

Стефан ПАМУКОВ представя „Шведската литература“. // Н о в и я т г л
а с (Пловдив), N 55, 21 март 2011, с. 3 : с ил.
Премиера на книгата „Шведска литература – фрагменти XVI – XIX век“.

СТО и двадесет второкласници разгадават гатанки. // Н о в и я т г л а с
(Пловдив), N 58, 24 март 2011, с. 5.

Пред ученици от ОУ „Душо Хаджидеков“ представена четири-томната
поредица „Свири щурче“ от Борислав Ганчев.

ИЗЛОЖБА 50 години от първия полет с космически кораб. (Ако сте в
Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 79, 4 апр. 2011, с. 3.
ПРЕМИЕРА на книгата „На границата на възможното. Спомени на полк.
Иван Апостолов“. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 81, 6
апр. 2011, с. 2.
ПРЕМИЕРА на книгата на Георги Стоянов „Обречени на самота“. (Ако
сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 86, 12 апр. 2011, с. 2.
ПРЕМИЕРА на книгата на Шинка Дичева-Христозова „Пролетта на
Мо. Ранните писма на Яна Язова до Александър Балабанов“. (Ако сте в
Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 86, 12 апр. 2011, с. 2.
МЛАДЕНОВ, Даниел. Пловдивчани дишат трудно и се трошат в дупки.
(Новините). // Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 70, 15 апр. 2011, с. 2–3 : с
ил.
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от БСП.

Среща на жители на район „Централен“ с общински съветници и зам.-кметове

ИЗЛОЖБИ: „Серенада“ на Иван Богоев; 120 години от рождението
на Сергей Прокофиев; „Пролетта дойде отново и донесе на света
Възкресение Христово“ – Детски отдел. (Ако сте в Пловдив). // М а р и
ц а (Пловдив), N 91, 18 апр. 2011, с. 2.
РАЙШИНОВ, Николай. Българчета с по-добър английски правопис от
американските си връстници. (Новините). // Н о в и я т г л а с (Пловдив),
N 71, 18 апр. 2011, с. 3 : с ил.

В Библиотеката проведен регионалния кръг от първото национално състезание
по правопис на английски език.

ИЗЛОЖБА – 145 години от рождението на Пенчо Славейков. (Ако сте в
Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 96, 26 апр. 2011, с. 3.
ЛУКОВА, Деляна. Ученици рисуват и пишат есе за кирилицата. // М а р
и ц а (Пловдив), N 96, 26 апр. 2011, с. 2.
Наградите от конкурса за есе и картина на тема „Кирилицата – нашата азбука“
по проект на сдружение „Иновации и потенциал“ ще бъдат връчени на 23 май в
Библиотеката.
Вж и: Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 75, 22 апр. 2011, с. 2.

ИВАНОВ, Иван. За новата книга на Дойчин Дойчинов „Пробуждане“.
(Култура). // П р и я т е л с т в о (Пловдив), N 2, май 2011, с. 5 : с ил.
Премиера на книгата.

Гена ДИМИТРОВА и Густав Малер в Библиотеката. // Н о в и я т г л а с
(Пловдив), N 81, 3 май 2011, с. 3.
Изложби за Деня на библиотечната професия – 11 май.

СОУ „Черноризец Храбър“ открива изложба [в Изкуствотеката].
(Новините). // Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 86, 10 май 2011, с. 3 : с ил.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 109, 11 май 2011, с. 2.

СРЕЩА с проф. Илия Пеев и разговор за книгата му „Никола Йонков
Вапцаров – Моряка“. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N
110, 12 май 2011, с. 3.
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[БИБЛИОТЕКА „Иван Вазов“ – 16 май].(Ако сте в Пловдив). // М а р и
ц а (Пловдив), N 113, 16 май 2011, с. 2.
Среща-дискусия с народни представители по въпросите на библиотечноинформационното обслужване.
Деца подаряват гигантска 3D книга, изработена от читатели на Детски отдел с
помощта на ирландския художник Стюарт Маккълок.

СРЕЩА с библиотекари от Пловдивски регион. (Ако сте в Пловдив). //
М а р и ц а (Пловдив), N 116, 19 май 2011, с. 2.
БИБЛИЯ за четене с микроскоп и пресата на Гутенберг показват в НБ
„Иван Вазов“. Майстор от Русе демонстрира как са се печатали първите
книги. (Клуб). // Н о в и я т г л а с (Пловдив), N 95, 25 май 2011, с. 16 :
с ил.
Пътуваща изложба „Библията – от нейното възникване до днес“.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 117, 20 май 2011, с. 3.

ПРЕМИЕРА на книгата „Време за елегии“ на Димитър Златев. (Ако сте в
Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 122, 26 май 2011, с. 2.
Вж и: С л о в о т о д н е с, N 17, 16 юни 2011, с. 2.

КАНДЕВА, Елица. Мина умряла при аборт с дете от Яворов? Книга с
любовните афери на поета за първи път разкрива романса му с Дора
Габе. // 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н (Пловдив), N 103, с. 6 с ил./, N 144, 30
май 2011.

В рамките на фестивала „Пловдив чете“ ще бъде представена книгата „Не бой
се и ела“ от Петър Величков.

[БИБЛИОТЕКА „Иван Вазов“ – 2 юни]. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц
а (Пловдив), N 128, 2 юни 2011, с. 2.
Премиера на книгата „Съмна се“ от Ивет Анави; Изложба „145 години от
рождението на Чичо Стоян“ – Детски отдел.

ПРЕМИЕРА на романа „Ваучер Калифорния – ГУЛаг“ от Георги Стоянов.
(Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 129, 3 юни 2011, с. 2.
КНИГА за произхода ни излезе в Пловдив. // М а р и ц а (Пловдив), N
136, 11 юни 2011, с. 4 : с ил.

Премиера на книгата „Тракийските племена отвъд Дунава“ на Александър
Чертков.
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ИЗЛОЖБА абстрактна живопис на DJEM. (Ако сте в Пловдив) // М а р и
ц а (Пловдив), N 139, 15 юни 2011, с. 2.
ИЗЛОЖБА 150 години от излизането на сборника „Български народни
песни“ от братя Димитър и Константин Миладинови. (Ако сте в
Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 143, 20 юни 2011, с. 2.
ЛЕКЦИЯ „Остеопорозата – тихата епидемия“ на доц. д-р Мария
Малинова. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 143, 20 юни
2011, с. 2.
ЗДРАВКОВА, Евелина. „Забавно лятно четене“ в Пловдив. (Пловдив). //
М а р и ц а (Пловдив), N 164, 14 юли 2011, с. 2.
Тържество по инициатива на портал Az-deteto.bg в Детски отдел.

ИЗДАТЕЛСТВО „Жанет-45“ представя сборник с разкази „Айсберг
в пустинята“ от Елеонора Пенева. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а
(Пловдив), N 241, 12 окт. 2011, с. 2.
ИЗЛОЖБИ [в Библиотеката]. (Справочник). // А к ц е н т (Пловдив), N
38, 13 – 19 окт. 2011, с. 23.
Уайлд.

130 години от рождението на П. Г. Удхаус; 155 години от рождението на Оскар

ПРЕМИЕРА на книгата на Георги Райчевски „Знаци от духовната
биография на Стефан Памуков“. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а
(Пловдив), N 243, 14 окт. 2011, с. 3.
ИЗЛОЖБА акварел на Жана Стоянова. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц
а (Пловдив), N 245, 17 окт. 2011, с. 2.
СЕВОВ, Владислав. Театровед и технократ [Любозар Фратев] станаха
новите будители. Пенка Калинкова взе наградата за книгите си и за
филмите, реализирани с помощта на NBT. (Клуб). // Н о в и я т г л а с
(Пловдив), N 209, 2 ноем. 2011, с. 16–17 : с ил.

Тържество за Деня на народните будители. Връчени почетните звания
„Следовник на народните будители“.
Вж и: 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н (Пловдив), N 206, с. 7 с портр./, N 291, 26 окт.
2011.
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НАРОДНА библиотека „Иван Вазов“ Пловдив. Покана [за представяне
на книгата „Елементарен подход при решаване на вид неопределени
уравнения в цели числа“ от Левон Апиосян на 26 ноем. в Лекционната
зала]. // П а р е к о р д з а г а н и ц а й н (Пловдив), N 13, ноем. 2011, с. 4.
ЗДРАВКОВА, Евелина. Върба Чавдарова възкреси спомена за
„Комсомолска искра“. (Градът). // М а р и ц а (Пловдив), N 268, 12 ноем.
2011, с. 2 : с ил.
Представена книгата „Индекс 213614“.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 261, 4 ноем. 2011, с. 16 : с ил.; Н о в и я т г л а
с (Пловдив), N 216, 11 ноем. 2011, с. 18 : с ил. (Интервю на Владислав Севов с Върба
Чавдарова).

[ИЗЛОЖБИ в Библиотеката през м. ноември]. (Ако сте в Пловдив). // М
а р и ц а (Пловдив), N 271, 16 ноем. 2011, с. 3.
2–16 ноем. – изложба на възпитаници на Национална художествена гимназия
„Цанко Лавренов“.
14–25 ноем. – изложба 300 години от рождението на Михаил Л. Ломоносов;
изложба 190 години от рождението на Фьодор М. Достоевски.
14–30 ноем. – изложба в Детски отдел 185 години от рождението на Карло
Колоди.

ПУМПАЛОВА, Ева. Наследничка на [Тодор] Каблешков издаде книга.
(Градът). // М а р и ц а (Пловдив), N 282, 29 ноем. 2011, с. 3.
корен“.

Представяне на книгата на Райна Каблешкова „Човек без род – дърво без

„ПУШКИН и Царскоселският лицей“. (Политика и икономика). // П р и
я т е л с т в о (Пловдив), N 4, дек. 2011, с. 2 : с ил.
Фотоизложба, посветена на 200 години от основаването на лицея.
Вж и: А к ц е н т (Пловдив), N 39, 20 – 26 окт. 2011, с. 23.

„РЪКА за ръка“ в Библиотеката. (Предстоящо). // Н о в и я т г л а с
(Пловдив), N 235, 6 дек. 2011, с. 2 : с ил.

Коледна изложба-базар на картини, картички и дърворезби на децата от
ресурсните центрове. Със събраните средства закупени специални бои за рисуване за
деца със зрителни затруднения.
Вж и: 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н (Пловдив), N 240, с. 5 с ил./, N 339, 13 дек. 2011
(Ирена Златанска).

ЗДРАВКОВА, Евелина. Коледен дух в Библиотеката. (От здрач до зори).
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// М а р и ц а (Пловдив), N 296, 15 дек. 2011, с. 16 : с ил.

Коледни изложби на библиотекарите Роза Атанасова-Колева, Ирен Чанкова и
Мария Праскова.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 237, 12 дек. 2011, с. 3.

КОНЦЕРТ “Аd libitum” на 22 дек. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а
(Пловдив), N 302, 22 дек. 2011, с. 3.
НАГРАДИТЕ на ББИА. (Събития). // Б и б л и о т е к а, 2012, N 3-4, с.
33–34.

В рамките на седмата Национална библиотечна седмица в НБ „Св. св. Кирил
и Методий“ открита изложба „Библиотеките – паметта на нацията“. Експозицията
открита едновременно в пет регионални библиотеки, една от които е Библиотеката.

[ИЗЛОЖБИ за Едуард Мане и за Джон Роналдо Руел Толкин – по
повод 120 години от рождението му]. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а
(Пловдив), N 12, 16 ян. 2012, с. 3.
ГЕОРГИЕВА, Галина. Разправии на сбирката на лявото крило на БСП. //
М а р и ц а (Пловдив), N 24, 30 ян. 2012, с. 5.

Проведен дискусионен форум на „Лява автентичност“.
Вж и: 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н (Пловдив), N 20, с. 2/, N 28, 30 ян.
20; А к ц е н т (Пловдив), N 5, 2 – 8 февр. 2012, с. 2 : с ил. (Георги Димитров).

ИЗЛОЖБА „Musik+X“ – поп, инди, хип-хоп и техно от Германия на 7
февр. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 31, 7 февр. 2012, с. 3.
ДРАГАНСКИ, Цончо. В Пловдив почетоха Левски (Дневник). // Б ъ л г.
а р м и я, N 7, 17 февр. 2012, с. 11.

Събрание-концерт във Военен клуб по повод 139 години от обесването на
Апостола. Съорганизатор е Библиотеката.

ТВОРЧЕСКА работилница за изработка на мартеници на 23 февр. в
Детски отдел. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N [44], 22
февр. 2012, с. 3.
АТАНАСОВ, Георги. Изложба и уникална книга за 100-годишнината
на ФК „Ботев“. Ръководители, треньори и фенове на жълто-черните
напълниха фоайето на Народната библиотека. (Пловдив). // М а р и ц а
(Пловдив), N 46, 24 февр. 2012, с. 7 : с ил.

Изложба и представяне на книгата „100 години ФК „Ботев“ Пловдив : 1912 –
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2012“ от Румен Минков.
Вж и: 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н (Пловдив), N 31, с. 8/, N 43, 14 февр. (Стоил
Митев); /N 44, с. 8/, N 60, 2 март 2012; М а р и ц а (Пловдив), N 37, 14 февр., с. 7; N 49,
28 февр. 2012, с. 7 : с портр. (Георги Анастасов); Б ъ л г. а р м и я, N 8, 24 февр. 2012,
с. 32 : с ил. (Цончо Драгански); А к ц е н т (Пловдив), N 9, 1 – 7 март 2012, с. 15 : с ил.

ИЗЛОЖБА търг на рисунки и среща с художничката Галина Тодорова и
нейните ученици. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 66, 19
март 2012, с. 3.
ПРЕМИЕРА на монографията на Миряна Янакиева „От родния кръг до
гроба. Пенчо Славейков – „Сън за щастие“. (Ако сте в Пловдив). // М а р
и ц а (Пловдив), N 73, 27 март 2012, с. 3.
ЛИТЕРАТУРНА вечер, посветена на проф. Огнян Сапарев и представяне
на двутомника „Критически анализи“. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а
(Пловдив), N 75, 29 март 2012, с. 3.
МЕЖДУНАРОДЕН ден на детската книга. Провеждане на литературна
викторина, посветена на Астрид Линдгрен и Емилиян Станев. (Ако сте
в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 78, 2 апр. 2012, с. 3.
МЕЖДУНАРОДНА конференция [с участието и на Библиотеката],
посветена на участието на България в европейския проект „Европеана“,
започна вчера в Пловдив. // 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н (Пловдив), N 67, с.
6 с ил./, N 93, 4 апр. 2012.
Вж и: П л о в д. у н и в е р с и т е т, N 4, 9 май 2012, с. 10 : с ил.

ПОСТЕРИ на уникални ръкописи от историята на Чехия, Сърбия и
България са подредили в библиотека „Иван Вазов“. (Градът). // М а р и ц
а (Пловдив), N 81, 5 апр. 2012, с. 2 : с ил.
ПРОЕКТ на ученици от училище „Алеко Константинов“ – Пловдив
космополитен град. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 82,
6 апр. 2012, с. 3.
ЛИТЕРАТУРНО състезание за изразително четене. (Ако сте в Пловдив).
// М а р и ц а (Пловдив), N 85, 10 апр. 2012, с. 3.
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ЛУКОВА, Деляна. Деца даряват прочетени книги. (От здрач до зори). //
М а р и ц а (Пловдив), N 86, 11 апр. 2012, с. 15.
Инициатива „Стара книжка – нов читател“ на Детски отдел.

ТВОРЧЕСКА работилница „Създаване на книжка – Веселушка“. (Ако
сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 86, 11 апр. 2012, с. 3.
ИЗЛОЖБА детски рисунки, посветена на Деня на земята – 22 април.
(Ако сте в Пловдив) // М а р и ц а (Пловдив), N 90, 17 апр. 2012, с. 3.
[ИЗЛОЖБА, посветена на Петя Дубарова]. (Ако сте в Пловдив). // М а р
и ц а (Пловдив), N 95, 23 апр. 2012, с. 3.
ДЕН на книгата. (Живот). // 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н (Пловдив), N 80, с.
3 с ил./, N 111, 24 апр. 2012.

В Детски отдел отбелязан Международния ден на книгата и авторското право.

БОНЕВ, Стефан. Група за начинаещи открива Фолклорен танцов
състав „Веселие“ [основан през 2006 г. към Библиотеката]. (Общински
справочник). // М а р и ц а (Пловдив), N 106, 7 май 2012, с. 13.
[ИЗЛОЖБА на тема „Библиотечните паметници на нацията“ – постери
и оригинални ръкописи – пергамент от XIII век]. (Ако сте в Пловдив). //
М а р и ц а (Пловдив), N 112, 14 май 2012, с. 3.
ПРЕМИЕРА на новата книга на Продрум Димов. (Ако сте в Пловдив). //
М а р и ц а (Пловдив), N 125, 29 май 2012, с. 3.
Вж и: С л о в о т о д н е с, N 14, 28 юни 2012, с. 2.

ПЕЕЩИТЕ фонтани в Цар Симеоновата градина. Инициатива „Drawing
Day – България – да рисуваме заедно“. Картините ще бъдат изложени в
Детския отдел. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 129, 2
юни 2012, с. 3.
ИЗДАТЕЛСТВО „Персей“ представя „Аз искам да те помня все така“ –
любовта на Димчо Дебелянов в стихове и писма“. [Програма на „Пловдив
чете“]. // М а р и ц а (Пловдив), N 133, 7 юни 2012, с. 3.
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ИЗДАТЕЛСТВО „Колибри“ представя „Другостта на писателя“ – срещаразговор с Анжел Вагенщайн. [Програма на „Пловдив чете“]. // М а р и
ц а (Пловдив), N 136, 11 юни 2012, с. 3.
ПАУНОВ, Радко. 200 литератори се запознаха с най-новото изследване
за Ботев. Александър Панов представи двутомника си [в рамките на
„Пловдив чете“]. (Търсачка). // 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н (Пловдив), N
111, с. 7 с ил./, N 157, 12 юни 2012.
Вж и: П р е с а, N 155, 11 юни 2012, с. 38.

ВАСИЛЕВ, Илко. Живописец нарисува Родопите и Стария град в 22
платна. // 2 4 ч а с а /Т в о я т д е н (Пловдив), N 128, с. 4 с ил./, N 180,
5 юли 2012.
Изложба на Тодор Даскалов.

БИБЛИОТЕКА в парка [организирана от Детски отдел] събра вчера
десетки хлапета край Пеещите фонтани. Децата четяха книги с
доброволците от Националния алианс. // М а р и ц а (Пловдив), N 157, 5
юли 2012, с. 2 : с ил.
ЛУКОВА, Деляна. 1000 пишат с тела PLOVDIV 2019. (Градът). // М а р
и ц а (Пловдив), N 230, 28 септ. 2012, с. 2.

Инициативата е в рамките на кампанията на фондация „Пловдив – европейска
столица на културата 2019“ за привличане на младите за подкрепа на кандидатурата на
Пловдив за културна столица.
В Библиотеката ще се проведат обучителни семинари и дискусии, демонстрации
и творчески работилници.

ПРЕМИЕРА на книгата „Йоаким Груев“ от Райна Каблешкова. (Ако сте
в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 244, 15 окт. 2012, с. 3.
ДЕМИРЕВА, Яна. Леа Коен търси равновесието. (Градски истории). // А
к ц е н т (Пловдив), N 40, 25 – 31 окт. 2012, с. 3 : с ил.

Представена книгата „Ти вярваш. Осем погледа върху Холокоста на Балканите“.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 244, 15 окт. 2012, с. 16 : с ил. (Евелина Здравкова).

ЗДРАВКОВА, Евелина. Маестро Стойков – с приз за 1 ноември.
(Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 252, 24 окт. 2012, с. 2 : с портр.

Тържество по повод Деня на народните будители. Почетното звание „Следовник
на народните будители“ се връчва от сдружение „Мемориал на духовността“ с

280

Указател на литература (2005 – 2013)
председател Радка Колева.

ИЗЛОЖБА, посветена на 90 години от рождението на Анжел Вагенщайн.
(Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 257, 30 окт. 2012, с. 3.
ИЗЛОЖБА репродукции на творчеството на художника Борис Георгиев.
(Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 259, 1 ноем. 2012, с. 3.
ЗДРАВКОВА, Евелина. Академици се срещат с ученици. (От здрач до
зори). // М а р и ц а (Пловдив), N 263, 6 ноем. 2012, с. 16.

Среща на учени и общественици с ученици и граждани, част от третото
издание на проекта „Народните будители и аз“, посветена на 133 години от създаването
на Библиотеката и 250 години от написването на „История славянобългарска“.
Вж и: Д у м а, N 253, 31 окт. 2012, с. 17.

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН базар в помощ на Центъра за социална
рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи бе открит вчера
в Народната библиотека [в Пловдив]. // М а р и ц а (Пловдив), N 294, 12
дек. 2012, с. 1 : с ил.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 293, 11 дек. 2012, с. 3.

ЗДРАВКОВА, Ева. Красоти hand made в Библиотеката. (От здрач до
зори). // М а р и ц а (Пловдив), N 301, 20 дек. 2012, с. 16 : с портр. и ил.
Изложби на Георги Комсалов, художник и Ирен Чанкова, библиотекар.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 298, 17 дек. 2012, с. 3.

БИБЛИОТЕКАР, етнограф, „плетачка на дантели“. // Б Б И А о н л а й н,
2013, N 5, с. 54–55 : с ил.
За Галя Стойчева и изложбите ѝ в Библиотеката.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 226, 24 септ. 2011, с. 17 : с ил. и портр. (Станка
Шингарова).

ЗДРАВКОВА, Евелина. Нашата литература и светът в „Иван Вазов“.
(Култура). // М а р и ц а (Пловдив), N 11, 15 ян. 2013, с. 11 : с портр.

Изложба „Българската литература – срещи и диалози със света“ – съвместен
проект с Национален литературен музей.
Вж и: Б Б И А о н л а й н, 2013, N 1, с. 31, 32 : с ил. (Екатерина Полякова).

ИЗЛОЖБА детски рисунки от конкурса „Как искам Европейският съюз
да промени моя град“. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N
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17, 22 ян. 2013, с. 3.
ЛУЦОВА, Мария. Събеседник в сумрака на самотата. Препълнена зала
за премиерата на [двутомника „Избрано“от] Петър Анастасов. (Култура).
// М а р и ц а (Пловдив), N 20, 25 ян. 2013, с. 16 : с ил.

Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 16, 21 ян. 2013, с. 16 : с ил. (Мария Луцова); С
л о в о т о д н е с, N 3, 7 февр. 2013, с. 2.

ПРЕМИЕРА на книгата на Георги Връбчев „Някъде. ...там. ...някъде“.
Авторът ще бъде представен от Тони Петкова. (Ако сте в Пловдив). // М
а р и ц а (Пловдив), N 30, 6 февр. 2013, с. 3.
ПРЕДСТАВЯНЕ на книгата „Пловдивските адреси и сподвижници на
Васил Левски“. (Ако сте в Пловдив ). // М а р и ц а (Пловдив), N 40, 18
февр. 2013, с. 3.
ТАЛАНТЛИВИ деца ще подредят мартенички днес в библиотека „Иван
Вазов“ [по инициатива на Центъра за работа с деца и с участието
на доброволци от МЦРД към Детски отдел.]. (Градът). // М а р и ц а
(Пловдив), N 44, 22 февр. 2013, с. 1.
АПОСТОЛОВА, Еми. Успешно представяне на наши [асеновградски]
художници. Учителите Диан Георгиев и Диана Коройчева в регионална
изложба по живопис, икони и дърворезба в Пловдив. // В е с т и т е л
(Асеновград), N 709, 22 – 28 февр. 2013, с. 4 : с ил.
ИЗЛОЖБА „Голо тяло“ на пловдивския художник Михаил Минков. (Ако
сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 52, 4 март 2013, с. 3.
ЗАЛА „Съединение“ – изложба „И влаковете заминаха празни...“ – 70
години от спасяването на пловдивските евреи по време на Втората
световна война. Изложбата се организира съвместно с Библиотеката
(Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 54, 6 март 2013, с. 3.
ИВАНОВА, Анелия. Две пловдивски ученички отиват за награда в
Кнесета. Целият ни народ заслужава да е нобелов лауреат за мир, смята
д-р Невен Енчев. (Твоят ден). // 2 4 ч а с а, N 69, 11 март 2013, с. 21 : с ил.
Среща на деца и учители от СОУ „Свети Патриарх Евтимий“ с проф. Михаел
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Бар-Зоар, автор на книгата „Извън хватката на Хитлер“.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 56, 9 март 2013, с. 3.

[Сергей] СТАНИШЕВ: 50 лева помощ за дете. Стефан Данаилов иска
повече пари за културата. (Вътре). // 2 4 ч а с а, N 108, 19 апр. 2013, с. 4.
Среща на водача на предизборната листа на БСП за Пловдив-град Стефан
Данаилов с граждани.
Вж и: С т а н д а р т, N 7266, 19 апр. 2013, с. 5 (Ели Куманова); Т р у д, N 109,
20 апр. 2013, с. 4.

ПУБЛИЧНО представяне на Софийския университет. (Ако сте в
Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 94, 22 апр. 2013, с. 3.
ЗДРАВКОВА, Евелина. Деца даряват книги [инициатива „Стара книжка
– нов читател“]. (Градът). // М а р и ц а (Пловдив), N 94, 22 апр. 2013, с. 2.
Изложба в Детски отдел с картини на деца от Творческата работилница „КнижкаВеселушка“ в рамките на Седмицата на детската книга, част от Националния поход на
четенето.

ОТКРИВАНЕ на документална изложба „Бруно Шулц в покрайнините
на времето“. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 95, 23 апр.
2013, с. 3.
ВЕЛИКДЕНСКА изложба-базар на Ирен Чанкова. (Ако сте в Пловдив).
// М а р и ц а (Пловдив), N 96, 24 апр. 2013, с. 3.
ЗДРАВКОВА, Евелина. На косъм от катастрофата заради инсталация.
(Събота в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 99, 27 апр. 2013, с. 16 : с ил.
Артинсталацията на Рад Гюлеметов – прожектиране на диапозитиви с реклами
от социалистическия период и емблемантични снимки от манифестации е реализирана
върху релефните изображения на фасадата на Библиотеката.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 25 апр. 2013, с. 13 : с ил. (Евелина Здравкова).

НА 3 места – Нощ на литературата. (Афиш). // М а р и ц а (Пловдив), N
109, 11 май 2013, с. 4.
Публично четене по инициатива на Чешкия център.
Вж и: У ч и т. д е л о, N 20, 27 май 2013, с. 7.

„ВКЛЮЧИ се в мисията – ден, посветен на 1150 години от
Великоморавската мисия на Св.св. Кирил и Методий, организиран
от Чешкия център в София съвместно с Община Пловдив. (Ако сте в
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Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 118, 22 май 2013, с. 3.
ПРЕДСТАВЯНЕ на „Аз съм в 1 клас“ от Силвия Цветанска, Надежда
Радулова и Свобода Цекова; премиера на „Кон на втория етаж“ от
Здравко Попов. (Ако сте в Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 134, 11
юни 2013, с. 3.
ПРЕМИЕРА на „Двойна планета“ от Диана Петрова. (Ако сте в
Пловдив).// М а р и ц а (Пловдив), N 134, 11 юни 2013, с. 3.
ПРЕМИЕРА на „Овньо льо, вакал, каматан“ от Тодор Коруев. (Ако сте в
Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 136, 13 юни 2013, с. 3.
ЛУЦОВА, Мария. Време е за промяна на „Пловдив чете“. Трябва да
бъде учредена фондация, която да обгрижва фестивала целогодишно,
казва издателят Стойо Вартоломеев. // М а р и ц а (Пловдив), N 147, 26
юни 2013, с. 4 : с ил.
Церемонията по закриването на фестивала е проведена в Библиотеката.

ЛУЦОВА, Мария. Кметът [на Пловдив Иван Тотев] чете стари руски
приказки на дъщеря си. Малчугани окупираха алеи на Градската градина
в лятна читалня на открито. (От здрач до зори). // М а р и ц а (Пловдив),
N 155, 5 юли 2013, с. 16 : с ил.
Инициативата на Детски отдел се провежда за втора поредна година.
Вж и: 2 4 ч а с а, N 180, 5 юли 2013, с. 9 : с ил.

ЗДРАВКОВА, Евелина. След изложба в Библиотеката: Испанските автори
хит. (Общество). // М а р и ц а (Пловдив), N 176, 30 юли 2013, с. 4 : с ил.
Изложбата „Южноамериканската чувствителност през обектива на млади
фотографи от Аржентина“ е открита от посланика на България в Аржентина Максим
Гайтанджиев.
Вж и: С в е т ъ т б е з г р и м (Пловдив), N 1, 1 ноем. 2013, с. 1.

ЛУКОВА, Деляна. Нумизмати показват окупационни и инфлационни
банкноти. Колекционери извадиха образци от Царска Русия и Царска България.
(От здрач до зори). // М а р и ц а (Пловдив), N 230, 1 окт. 2013, с. 16 : с ил.
Изложба „Банкнотите на света“.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 229, 30 септ. 2014, с. 3; В с е к и д е н, N 226, 1
окт. 2013, с. 9.
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Указател на литература (2005 – 2013)

ПРЕМИЕРА на книгата „По бели и черни“ на Ромео Смилков. (Ако сте в
Пловдив). // М а р и ц а (Пловдив), N 249, 23 окт. 2013, с. 3.
МИНЕВ, Димитър. Нека тангото на сътрудничеството и дружбата
продължава. // С в е т ъ т б е з г р и м (Пловдив), N 1, 1 ноем. 2013, с. 2
: с портр. и ил.

Интервю с директора на Библиотеката по повод изложбата „Южноамериканската
чувствителност през обектива на млади фотографи от Аржентина“.

ЮБИЛЕЙНО. // Л и т. П л о в д и в, N 3, окт. 2013, с. 2 : с ил.

Библиотеката е съорганизатор на творческа вечер на Димитър Атанасов, по
повод 60-та му годишнина, проведена в Камерна зала на Драматичен театър.
Вж и: Л и т. П л о в д и в, N 1, септ. 2013, с. 2 : с портр.; П л о в д. у н и в е р с
и т е т, N 7, 10 окт. 2013, с. 17 : с ил. (Красимир Андреев).

ЗДРАВКОВА, Евелина. Чешит играе Сервантес. (Култура). // М а р и ц а
(Пловдив), N 267, 14 ноем. 2013, с. 14 : с ил., портр.
Моноспектакъл на Орлин Стефанов „Завещанието на Сервантес“.

ЗДРАВКОВА, Евелина. Възрожденският Пловдив в книга. (Градът). // М
а р и ц а (Пловдив), N 277, 26 ноем. 2013, с. 2.

Премиера на книгата „Из обществения и културния живот на Пловдив през
Възраждането“ от Евдокия Емануилова.

ЛИТЕРАТУРНИ срещи [на Дружеството на пловдивските писатели] по
случай Деня на Народните будители. // Л и т. П л о в д и в, N 4, дек. 2013, с. 1.
ЗА трета поредна година в Пловдив се провежда „Моята Еко Коледа“,
алтернативен базар [в Библиотеката] който се организира от сдружение
„Устойчиво общество“ и „Хранкооп“. (Справочник). // П р е с а, N 347,
20 дек. 2013, с. 38.
Вж и: У с у р и, 2013, N 111, с. 93 : с ил.

ЗДРАВКОВА, Евелина. Вълшебства в Библиотеката. Сувенири, плетива
и картини [изработени от библиотекарите Ирен Чанкова, Галя Стойчева,
Роза Анастасова-Колева и Георги Комсалов, художник] ще украсят
фоайето. (Посоки). // М а р и ц а (Пловдив), N 291, 12 дек. 2013, с. 15 : с ил.
Вж и: М а р и ц а (Пловдив), N 294, 16 дек. 2013, с. 15.
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Л ЕТОП ИС
2005 – 2013*
20 0 5
Изложба на гръцки ръкописи от специалните колекции на Библиотеката
по повод Международна научна сесия в ПУ „Паисий Хилендарски“ на
медиевисти от Австрия, Германия и България
Електронният каталог Книги е достъпен онлайн
7 – 11 февруари
Изложба-базар „Нова научна и популярна литература от Русия“. Гостува представителството на Руската академия на науките за България и
страните от Източна Европа
21 февруари
Официално откриване на обновената Немска читалня в Библиотеката от
Н.Пр. Посланика на Германия в България Харалд Киндерман
21 март – 1 април
Фотоизложба „България през погледа на един чех“ с автор Михаил Коварж, представен от Чешки информационен център, София и Сдружение „Заедно“, Бърно, Словакия
25 март – 8 април
Изложба на печатни и фотоматериали, сценографски макети и костюми
„А̕ Парт в хода на времето“ и целодневно видео излъчване на спектакли
на младежкия експериментален театър
17 май
Среща-разговор с Николас Матиудакис, Консул на Република Гърция
в Пловдив на тема „Европейският съюз като единно пространство на
образование и култура“
23 – 29 май
Гостува Майк Сойер, директор на партниращата по проект ABLE
Rangeview Library, област Торнтън, Колорадо (САЩ)
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26 май
Премиера на книгата „Иван Вазов. Биографични бележки, спомени,
чествания“ от Недко Каблешков. Представя Райна Каблешкова, с участието на студентско Поетическо общество „Хармония“, по повод 155 години от рождението на Иван Вазов (1850 – 1921)
28 май
Премиера на книгата „Пловдивската епархийска църква и римокатолическите мисии в Епархията, средата на XIX-ти до 30-те г. на XX-ти век“
с автор Румен Ваташки. Представя доц. д-р Иван Христов, ПУ „Паисий
Хилендарски“
7 юни
Преглед на българската художествена литература за периода юни 2004
– юни 2005 г. за библиотекари от област Пловдив с лектори д-р Димитър
Кръстев и ас. Гергина Кръстева, ПУ „Паисий Хилендарски“
9 – 10 юни
Дни на отворените врати в Библиотеката
10 юни
Фестивал на книгата „Пловдив чете“. Отбелязване на 120 години от
рождението на Николай Лилиев (1885 – 1960), слово на доц. д-р Владимир Янев, ПУ „Паисий Хилендарски“ и поетичен рецитал на студенти
от Поетическо общество „Хармония“
27 юни – 8 юли
Фотоизложба „Кристо Явашев – богът на опаковките“
септември
Стартира проект „Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските библиотеки“ на СБИР и Британски съвет, България;
подготовка на автоматизирано работно място за незрящи потребители
в Библиотеката
5 октомври
Премиера на албума „Историческата 1885 г. в гравюри. Съединението
и Сръбско-българската война: Отзвук в европейския печат“, издание на
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Пловдивската народна библиотека, Главно управление на архивите при
МС, Държавен архив, Пловдив и издателство „Вион“
11 – 12 октомври
Регионален семинар „Ролята на обществените библиотеки в представянето на информация за ЕС. Добри практики в представянето на информационни услуги“ за библиотекари от областите в Регион Южен –
Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Стара Загора и Кърджали
12 октомври
Регионална научна конференция „Пловдивската епархия и църковнонационалните борби през Възраждането“, посветена на 135-тата годишнина на Българската екзархия. Библиотеката е партньор на организатора Исторически музей, Пловдив
2 – 11 ноември
Фотоизложба „Прожи Вшетечка – пражкият пешеходец“ в партньорство с Чешки информационен център, София
17 ноември
Семинар „Библиотеки, музеи и архиви – модел на ефективно партньорство“ за бибиотекари от област Пловдив с лектори доц. д-р Симеон Нед
ков, СУ „Св. Климент Охридски“, н.с. Стефан Шивачев, директор на
Исторически музей, Пловдив и Нели Петрова, директор на Държавен
архив, Пловдив
ноември – декември
Установяват се обменни връзки с Университетската библиотека в Хале,
Германия
23 ноември – 10 декември
Изложба, посветена на Световната година на физиката. Представят
проф. д.ф.н. Никола Балабанов, ПУ „Паисий Хилендарски“ и доц. д-р
Мариан Илиев, Технически университет, Пловдив в партньорство със
Съюз на учените, Пловдив
20 декември – 8 февруари
Изложба, посветена на 170 години от рождението на Николай Павлович
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(1835 – 1894). Библиотеката съорганизира събитието в Националната художествена галерия
21 декември
Ден на отворените врати в Библиотеката

20 0 6
Създадено е функционално звено Дигитална печатница
Възобновяват се обменните връзки с Националната библиотека на Белорусия
5 – 15 януари
Пътуваща изложба „Моята любима дума“. Творби на гръцки ученици,
изучаващи немски език, експонирани в Турция, Гърция и Германия
6 – 10 февруари
Изложба-базар „Нова научна и популярна литература от Русия“. Гостува представителството на Руската академия на науките за България и
страните от Източна Европа
28 февруари – 15 март
Изложба по повод 100 г. от смъртта на Марин Дринов (1838 – 1906) в
партньорство с ПУ „Паисий Хилендарски“ и Общински комитет „Васил Левски“, Пловдив
март
Инициирано членство в Технически комитет 16 „Архивна, библиотечна
и информационна дейност“ при Български институт по стандартизация
17 – 28 април
Изложба по повод 130 г. от избухването на Априлското въстание (1876
г.), гибелта на Тодор Каблешков (1851 – 1876), Георги Бенковски (1843 –
1876) и Панайот Волов (1850 – 1876), в партньорство с Общински комитет „Васил Левски“, Пловдив
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19 април
Маратон на четенето в рамките на програма „Четяща България“. Четене
на откъси от книги по избор в Дом за стари хора, Пловдив от библиотекари-доброволци
21 април
Народна библиотека „Иван Вазов“ осъществява функциите си на регионален културен институт на територията на област Пловдив, по силата
на приетото ПМС № 80 от 7 април 2006 г. за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет, обн. ДВ №33 от 21 април
2006 г.
15 – 19 май
Седмица на отворените врати в Библиотеката
18 – 20 май
Международна конференция „Културата, литературата и езикът на Промяната“ с организатори ПУ „Паисий Хилендарски“, Немската читалня
и Център за срещи на провинция Саксония-Анхалт в Пловдив
18 – 31 май
Изложба „24 май – Ден на славянската писменост“, посветена на 1120 г.
от създаването на славянската писменост, 1180 г. от рождението на Св.
Константин-Кирил Философ, 1090 г. от смъртта на Св. Климент Охридски и 150 г. от първото честване на делото на Светите братя в Пловдив
5 юни
Преглед на българската художествена литература за периода юни 2005 –
юни 2006 г. за библиотекари от област Пловдив с лектори проф. Михаил
Неделчев и Митко Новков, Сдружение на български писатели, София
8 – 9 юни
Библиотеката и Военен клуб, Пловдив представят кинопрожекции
на филмите „Таралежите се раждат без бодли“ (1971 г., реж. Димитър
Петров, сцен. братя Мормареви), „Матриархат“ (1977 г., реж. Людмил
Кирков, сцен. Георги Мишев), „Орисия“ (1983 г., сцен. и реж. Никола
Корабов) и „Оркестър без име“ (1982 г., реж. Людмил Кирков, сцен. Станислав Стратиев)
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15 юни
Премиера на книгата „История на дипломатическите отношения на
България“ от Мария Матеева, представя доц. д-р Людмил Спасов, ПУ
„Паисий Хилендарски“. В партньорство с г-жа Юлиана Томова, гл. редактор на сп. „Български дипломатически преглед“
19 – 30 юни
Изложба „125 години от основаването на Научно-книжовно дружество
в Пловдив“ и излизане на първи брой на сп. „Наука“ с гл.редактор Иван
Вазов
юни – юли
Стартира дългосрочна програма за цялостно почистване, дезинфекция
и опаковане на фонд „Ръкописи“ и фонд „Възрожденска книжнина“
юли
Електронен каталог на нетрадиционните носители (UTRA) започва работа в общ режим на двата модула – регистрация и каталогизация на
библиотечни документи
октомври
Директорът на Библиотеката участва в 14-тата международна конференция на потребителите на библиотечно-информационната система
COBISS в Марибор, Словения
12 октомври
Закрит е филиалът на Библиотеката в кв. Въстанически. Библиотечният фонд е подарен на Тракийското дружество „Войвода Руси Славов“,
Пловдив с Решение № 385 на Общински съвет Пловдив (Протокол № 17
от 12 октомври 2006 г.)
16 – 30 октомври
Изложба „Люсиен Шевалас – първият почетен гражданин на Пловдив
за XX-ти век, създател на пловдивските градини и паркове“, по повод
95 г. от смъртта на Люсиен Шевалас (1840 – 1921). Съвместна проява с
Държавен архив, Пловдив
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25 октомври – 10 ноември
Участие с образци от специалните колекции в изложба „400 години от
рождението на Рембранд. Хелиогравюри“, организирана в изложбената
зала на ул. „Шипка“ № 6, София от Национална художествена академия
26 октомври
Семинар „Авторското право и библиотеките“ за библиотекари от област Пловдив с лектори проф. д-р Вихър Кискинов, Юридически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ и ст. юрисконсулт Михаела Арсова, Дирекция „Авторско право и сродните му права“, Министерство на
културата
31 октомври
Тържествено честване на 1-ви ноември – Ден на народните будители.
Концерт, връчване на званието „Следовник на народните будители
2006“ – годишна награда на учреденото Сдружение с нестопанска цел
„Мемориал на духовността“ с председател Директорът на Библиотеката
и партньори Общински читалищен съвет, Дружество на пловдивските
писатели, Пловдивско театрално общество, ТД „Държавен архив“ и Общински комитет „Васил Левски“
ноември
Стартира проект „Мрежа на регионалните библиотеки за съхранение
на редки и особено значими колекции чрез използването на нови и поефективни методи“ в консорциум между НБИВ, Народна библиотека
„П. Р. Славейков“ Велико Търново, Регионална библиотека „Емануил
Попдимитров“ Кюстендил, Регионална библиотека „Петър Стъпов“
Търговище и фирма СофтЛиб
Стартира проект „Обединен каталог на регионалните библиотеки РЕГИНА“ за изграждане и поддържане на Обединен каталог на регионалните библиотеки при участието на НБИВ, Столична библиотека, Регионална библиотека „П. К. Яворов“ Бургас и Народна библиотека „П. Р.
Славейков“ Велико Търново
28 ноември
Премиера на „Речник по стихознание“ и среща-разговор с автора София
Филипова. Рецитал на студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“ в клави292
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рен съпровод
29 ноември – 10 декември
Изложба „15 години ИК „Хермес“ – едно издателство – много лица“
21 декември – 14 януари
Документална изложба „Немското културно влияние в Пловдив до 1944
г.“, подготвена съвместно с Държавен архив, Пловдив, придружена от
каталог „Репрезентативен списък на литературата на немски език (1879
– 1944)“ и CD.
Достъпно е автоматизирано работно място със специализиран софтуер, предназначено за незрящи потребители по проект „Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските библиотеки“
на СБИР и Британски съвет, България

20 07
Влиза в сила Правилник на Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
Първа дигитализация на 15 заглавия от специалните колекции на Библиотеката, осъществена съвместно с Институт по математика и информатика при БАН
януари
Работна среща „Нови модули и услуги на Фирма „PC–TM“ ООД“. Представяне на специализирания програмен продукт „Автоматизирана библиотека“
19 – 31 януари
Изложба-базар малка пластика на художника-приложник Анастасия
Кметова
18 – 20 февруари
Семинар „Американският опит в изграждането на Обществен информационен център“, презентация на представител на Библиотеката в Международната конференция „Да мислим отвъд границите – библиотеч293
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ното лидерство и световната общност“ във Финикс, Аризона, САЩ
21 – 28 февруари
Ретроспективна изложба на книги на арменски език по повод 21 февруари, ден на арменския език. В партньорство с библиотека „Красирац“
при храм „Сурп Кеворк“, Пловдив
21 февруари – 1 март
Представител на Библиотеката посещава публични, училищни, университетски и специални библиотеки в щата Колорадо (САЩ) по проект за
американско-български библиотечен обмен (ABLE) „Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги“
5 – 9 март
Изложба-базар „Нова научна и популярна литература от Русия“. Гостува представителството на Руската академия на науките за България и
страните от Източна Европа „Индекс“ ООД
26 март – 13 април
Изложба „Великден в Чехия и Словакия“ в партньорство с Чехословашки клуб „Т. Г. Масарик“ в България. Слова на Т. Пр. посланиците на
Република Чехия и Република Словакия
април
Обединяват се Електронен каталог на книгите с базата данни Регистрация на библиотечни документи
16 – 30 април
Маратон на четенето в рамките на програма „Четяща България“. Четене
на откъси от книги по избор в Дом за стари хора, Пловдив от библиотекари-доброволци
19 април
Ден на отворените врати в Библиотеката
Изложба „Леонард Ойлер и възходът на науката във века на Просвещението“ по повод 300 г. от рождението на Леонард Ойлер (1707 – 1783).
Встъпително слово на чл.-кор. на БАН Иван Димовски. В партньорство
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със Съюз на учените в България, ИМИ при БАН, СМБ, РНТС Пловдив,
ФМИ при ПУ, ТУ и УХТ Пловдив
10 май
Семинар „Библиотечно застъпничество“ за библиотекари от област
Пловдив с лектор Нанси Болт (САЩ), програмен директор, Проект
„Американско-български библиотечен обмен“ (ABLE)
14 – 31 май
Международна изложба „Тандем“ – едно колело, което си проправя път
през Европа, за да съединява култури“ на Андрея Константинов, България и Доминика Сзот, Австрия. Събитието открива първият секретар на
Посолството на Република Австрия в България
6 – 14 юни
Фестивал на книгата „Пловдив чете“. Връчване на наградата „Читател
на годината“
14 юни
Преглед на българската художествена литература за периода юни 2006
– юни 2007 г. за библиотекари от област Пловдив с лектор доц. д-р Владимир Янев, ПУ „Паисий Хилендарски“
19 юни
Вокален концерт на Валентина Тенчева (сопран), Виктория Димитрова
(сопран) и Ивайло Герасимов (баритон) от класа на Андрей Найденов,
АМТИИ. На рояла Албена Казанджиева и Татеос Санджакян
юли
Преустановява се поддържането на традиционните читателски каталози
и картотеки
септември
Започва функционирането на обединения Електронен каталог на книжните издания
октомври
Директорът на Библиотеката представя в Българския културно-информационен център в Берлин документалната изложба „Немското култур295
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но влияние в Пловдив до 1944 г.“ по проект „Българската книга и език
в Европа“
Представители на Библиотеката участват в 15-тата международна конференция на потребителите на библиотечно-информационната система
COBISS в Марибор, Словения
5 – 15 октомври
Изложба „Спомен за Балканската война (1912 – 1913)“, съвместна проява
с Община Пловдив и Държавен архив, Пловдив
31 октомври
Тържествено честване на 1-ви ноември – Ден на народните будители.
Концерт, връчване на званието „Следовник на народните будители
2007“
ноември
Инсталиран е Подход (рампа) за хора с двигателни затруднения при
един от входовете на Библиотеката, по проект на Община Пловдив
13 – 23 ноември
Изложба на пощенски картички „Дано тенът се запази. Ваканционни
поздрави на туристи от ГДР“ в партньорство с Гьоте-институт, България
16 ноември
Семинар „Библиотечно застъпничество“ за библиотекари от област
Пловдив с лектор Нанси Болт (САЩ), програмен директор, Проект
„Американско-български библиотечен обмен“ (ABLE)
3 декември
Вечер в памет на музикалния педагог Нена Михлюзова (1902 – 1997) и
филм на БНТ „Докато сърцето ми бие…“; концерт и документална изложба от личния архив. Слово на доц. д-р Юлиан Куюмджиев
3 – 16 декември
„Към всичко подхождайте с любов...“. Изложба по повод 100 години от
рождението на Емилиян Станев (1907 – 1979). Слова на д-р Радка Пенчева, директор на Къща-музей „Емилиян Станев“, Велико Търново и
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проф. Иван Сарандев, ПУ „Паисий Хилендарски“
7 декември
Семинар „Комуникативни умения на библиотечните специалисти“ за
библиотекари от област Пловдив с лектор доц. д-р Иванка Мавродиева,
СУ „Св. Климент Охридски“
14 декември
Концерт „Барокова Коледа“ на хор „Евмолпея“, солист Марио Хосен
20 декември
Ден на отворените врати в Библиотеката
Достъпен е Каталог на литературата на френски език (1879 – 1944), изготвен в сътрудничество с Центъра за културна дейност при Френския
институт в София

20 0 8
Наличен е безжичен интернет достъп в Библиотеката чрез оформени
WiFi зони
Стартира проект за развитие на научна инфраструктура „Обединен каталог на български периодични издания. Дигитална колекция до 1944
г.“, финансиран от Националния фонд „Научни изследвания“ на Министерство на образованието, младежта и науката при участието на НБИВ,
Столична библиотека, Регионална библиотека „П. К. Яворов“ Бургас и
Народна библиотека „П. Р. Славейков“ Велико Търново
Създаден е Дигитален център
11 – 15 февруари
Изложба-базар „Нова научна и популярна литература от Русия“. Гостува представителството на Руската академия на науките за България и
страните от Източна Европа „Индекс“ ООД
29 февруари – 14 март
„130 години от Освобождението на България“. Гостуваща изложба на
Посолство на Република Финландия и прожекция на филм за участието
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на финландски войни в Освободителната война и за Казимир Ернрот.
Изложбата открива Н. Пр. Посланика на Република Финландия Кауко
Ямсен
12 март
Среща-разговор „Отново списание „Везни“ с участието на Андрей Андреев, Никола Инджов, Димитър Коруев, Радко Дишлиев
18 март
Представяне на вестник „Le monde diplomatique“ в партньорство с Алианс Франсез. Участват проф. д.ф.н. Венко Кънев и д-р Юрий Борисов,
гл. редактор
20 март
Излиза Заповед №ОА-830 на Община Пловдив, с която се определят
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, между които е Библиотеката
21 март
„Европейска пролет в Пловдив“. Представяне на немското литературно
списание „Ort der Augen“ и пловдивските автори в него
27 март
Семинар „130 години от Руско-турската освободителна война“. Съпътстващи теми „Последни промени в развитието на ЕС след приемането
на Лисабонския договор. Приоритети на Комуникационната стратегия
на Европейската комисия за 2008“; „Европейски информационни мрежи в България“. Лектори гл. асистент Тодор Радев и доц. д-р Валентин
Петрусенко, ПУ „Паисий Хилендарски“, Ели Попова, зав.-отдел „Официални издания“, НБКМ
17 – 18 април
Семинар и уъркшоп за библиотекари „Информационна и медийна компетентност в библиотеките“, иницииран от ББИА и Гьоте-институт,
България с лектори Дорис Шнайдер и Биргит Люке, Германия
18 април
Ден на отворените врати в Библиотеката
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14 – 25 май
Изложба „Многоликата Багряна“. Гостува Национален литературен музей, слово при откриването Катя Кузмова-Зографова
20 – 30 май
Изложба и каталог „Кукленските ръкописи в Пловдивската народна
библиотека, XIV – XVII век“ с експозиция на славянски ръкописи, по
повод 100 години от постъпването им в Библиотеката
26 – 30 май
Изложба „Повей от Египет“ на бижута и рисувана коприна на художника-приложник Минерва Контопулу, Египет
28 – 30 май
Десети семинар на потребителите на интегрираната библиотечно-информационна система Е-LIB „Обединени информационни ресурси, дигитализации, виртуални библиотеки“ на фирма СофтЛиб
9 – 20 юни
Изложба „Христо Данов, патриарх на българското книгоиздаване“ по
повод 180 г. от рождението на издателя (1828 – 1911), в партньорство с
Исторически музей, Пловдив и Къща-музей „Христо Г. Данов“, Пловдив
11 – 14 юни
Фестивал на книгата „Пловдив чете“
12 юни
Официално откриване на Обществен информационен център с осем автоматизирани работни места и WiFi
12 – 13 юни
Национална кръгла маса „Българската литература: творба, книга, читател“, организирана от Министерство на културата и Община Пловдив.
Доклади и научни съобщения четат проф. Михаил Неделчев, проф. Валери Стефанов, проф. Боряна Христова, доц. д-р Александър Кьосев,
доц. д-р Бойко Пенчев, Силвия Чолева, Пламен Дойнов и др.
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септември
Установени са обменни връзки с Фундаментална научна библиотека в
Ереван, Армения
6 септември
Изложба „Семейството на Христо Ботйов в българската история след
Освобождението“. Библиотеката е партньор на Исторически музей,
Пловдив
2 – 13 октомври
Изложба и каталог „Османотурски документи в Народна библиотека
„Иван Вазов“ и ТД „Държавен архив“, Пловдив“, по повод 50-годишнината от възстановяването на българо-турските дипломатически отношения. Документалната изложба открива Генералният консул на Репуб
лика Турция в Пловдив Юмит Ялън
21 октомври
Семинар „Източници на информация за Европейския съюз“ за библиотекари от област Пловдив с лектор Даниел Даковски, директор на Европейски информационен център, Община Пловдив
27 октомври – 7 ноември
Изложба „Българи градят Америка“, гостува Посолство на САЩ в България
31 октомври
Тържествено честване на 1-ви ноември – Ден на народните будители.
Концерт, връчване на званието „Следовник на народните будители
2008“
20 ноември
Среща-разговор с писателя Георги Данаилов
24 – 28 ноември
Представител на Библиотеката посещава публични библиотеки в градовете Манчестър, Болтън, Престън и Карнфорд (Великобритания) по
проект „Мениджмънт на обществените библиотеки“ на Британски съвет, България и ББИА
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28 ноември
Гостува доц. д-р Владимир Янев, ПУ „Паисий Хилендарски“ с премиера
на новата си книга „Литературният Пловдив от XIX век до наши дни“
11 декември
ст.н.с. II ст. д-р Радка Колева, директор на Библиотеката, е удостоена с
почетното научно звание Професор хонорис кауза на СВУБИТ
15 декември
Национална кампания „Голямото четене“. Екипът на БНТ в интервю
пред Библиотеката и в диалог с читатели
17 декември
Ден на отворените врати в Библиотеката

20 0 9
4 – 7 март
Изложба-базар „Нова научна и популярна литература от Русия“. Гостува представителството на Руската академия на науките за България и
страните от Източна Европа „Индекс“ ООД
16 март – 3 април
Документална изложба „Мостове“ на преводна художествена литература от и на гръцки език в партньорство с „Гръцка фондация за култура
в България“
26 март
Семинар „Мениджмънт на обществените библиотеки“ за библиотекари
от областите Пловдив, Стара Загора и Пазарджик. Лектори Цветанка
Панова, Британски съвет, България и Ваня Грашкина, председател на
ББИА, директор на НАЦИД
27 март
Регионален семинар „Програмата на Европейски съвет „Учене през целия живот“ с лектор Милена Караангова, Център за развитие на човешките ресурси, София
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16 април
Ден на отворените врати в Библиотеката
23 – 26 април
Директорът представя Библиотеката на IV-ти Санкт-Петербургски международен книжен салон, Русия
14 май
Радка Колева, директор на Библиотеката, е удостоена със званието „Почетен гражданин на Пловдив“
26 май – 12 юни
Изложба „Чехи в Пловдив“ в партньорство с Посолство на Република
Чехия и Чехословашки клуб „Т. Г. Масарик” в България
27 май – 3 юни
Фестивал на книгата „Пловдив чете“. Връчване на награда „Читател на
годината“ в четири възрастови групи от 6 до 106 години
юни
Посещение на представители на Библиотеката в Национална университетска библиотека „Св.Климент Охридски“, гр.Битоля
1 – 20 юни
Авторска фотоизложба и представяне на фотоалбум „Афганистан – хора
и съдби“ на иранския журналист и фотограф Бабак Салари. В Партньорство с ИК „Жанет-45“
23 – 30 юни
Пътуваща изложба „Реставрация на ценни гръцки ръкописи от фонда на
Пловдивската народна библиотека“ на Център за славяно-византийски
проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, СУ
30 юни
Преглед на българската художествена литература за периода юни 2007
– юни 2009 г. за библиотекари от област Пловдив с лектор доц. д-р Владимир Трендафилов, Югозападен университет, Благоевград
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23 – 27 август
Представител на Библиотеката участва в 75-годишната конференция на
IFLA „Библиотеките творят бъдещето – създаване на културното нас
ледство“, Милано, Италия
30 октомври
Тържествено честване на 1-ви ноември – Ден на народните будители.
Концерт, връчване на званието „Следовник на народните будители
2009“
2 – 4 ноември
Честване на 130-годишния юбилей на Народна библиотека „Иван Вазов“, под патронажа на Кмета на града с проявите:
*дни на отворени врати за граждани и гости на Пловдив
*мултимедийна презентация на новия уебсайт на Библиотеката
*премиера на двутомното издание „Народната библиотека в Пловдив.
Архивни документи. 1879 – 1945 г. и 1945 – 2009 г.“ с автори проф. Радка
Колева и Емил Стоицов
*документална изложба „130 години Народна библиотека „Иван Вазов“
*документална изложба „От фонокартичката до DVD – какво гледаха и
слушаха пловдивчани през годините“
*документална изложба „Дарителските фондове на Народна библиотека „Иван Вазов“
*документална изложба „Библиотеката – международен справочник от
векове“
9 – 22 ноември
Фотоизложба „Местно време“ на Щефан Копелкам, по повод 20-годишнината от събарянето на Берлинската стена. Съвместно с Гьоте-институт, България
11 – 12 ноември
Представители на Библиотеката участват в 17-тата международна конференция на COBISS под наслов „Министерска конференция за информационната инфраструктура на науката, образованието и културата“,
Марибор, Словения
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11 – 13 ноември
Тридневен практикум за библиотекари без библиотечна квалификация
декември
Премиера на книгите „Изобретяване на модерни светове през XIX век.
Иван Богоров“ и „Йовкови вписвания – контексти, гадания и пътувания
във „Вечери в Антимовския хан“ на доц. д-р Елена Гетова, ПУ „Паисий
Хилендарски“
4 – 13 декември
Изложба „По пътя на кадифената революция: Словакия след 1989 г.“,
в партньорство с Посолство на Република Словакия и Чехословашки
клуб „Т. Г. Масарик“ в България
15 декември
Семинар „Закон за обществените библиотеки“ и Проект ENTITLE с
лектор Ваня Грашкина, председател на ББИА, директор на НАЦИД
19 декември
Творческа среща по повод 75 години от рождението на композитора и
диригента проф. Иван Спасов (1934 – 1996), съвместна проява със Съюза на българските композитори, АМТИИ и фондация „Иван Спасов“;
представяне на книгата „Клавирната музика на Иван Спасов“ от Цонка
Андреева и Ромео Смилков. Изпълнения на творби на композитора

2010
20 януари – 5 февруари
Изложба на китайска бродерия „Нишки от коприна“, посветена на 60-годишнината от установяването на дипломатически отношения между
България и Китай, в партньорство с Посолство на Република Китай в
България
16 януари
Създаден е профил на Библиотеката в социалната мрежа Фейсбук
25 януари
На официална церемония в сградата на Община Пловдив, Кметът на
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града и Директорът на Библиотеката подписват Споразумение за сътрудничество по Програма „Глоб@лни библиотеки – България“
24 февруари
Премиера на късометражния филм на Живко Джельов „Reality is
dreaming“
26 февруари
Премиера на книгите „Христо Смирненски. Маскарадът и празникът“ и
„Въвеждане на безпределното“ на доц. д-р Владимир Янев, ПУ „Паисий
Хилендарски“. Книгите представят доц. д-р Магдалена Кръстева-Панайотова и доц. д-р Сава Василев
1 – 12 март
Изложба „130 години от създаването на българската статистика“, в партньорство с Национален статистически институт
4 март
Представяне на книгата „Документален архив на Христо Ботев“. С участието на проф. Николай Жечев и ст.н.с. Цветолюб Нушев, в партньорство с Община Пловдив и Общонародна фондация „Христо Ботйов“
9 – 12 март
Изложба-базар „Нова научна и популярна литература от Русия“. Гостува представителството на Руската академия на науките за България и
страните от Източна Европа „Индекс“ ООД
15 март – 2 април
Изложба декоративно изкуство „Живопис и текстил“ на приложниците
Тони Цветкова и Анастасия Ножарова
31 март
Ден на отворените врати в Библиотеката
14 април
Премиера на книгата „Творчески архив на Емилиян Станев и историческите му визии в романа „Иван Кондарев“ от д-р Радка Пенчева, Къща-музей „Емилиян Станев“, Велико Търново, представя проф. Иван
Сарандев
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18 май
Семинар „Библиотеките и информационното общество. Нови нормативни документи и стандарти“ за библиотекари от област Пловдив
7 – 18 юни
Отбелязване на 170 г. от рождението на Екзарх Йосиф I (1840 – 1915) и
140 г. от издаването на султанския ферман за учредяване на Българска
екзархия (1870 г.); поставяне на паметен знак на къщата, където е живял
Екзарх Йосиф I. Съвместно с Община Пловдив и Общински комитет
„Васил Левски“
9 – 13 юни
Фестивал на книгата „Пловдив чете“. Връчване на награда „Читател на
годината“ в пет възрастови групи от 6 до 106 години
11 юни
Пловдивската народна библиотека печели Националната награда „Христо Г. Данов“ за 2010 г. в категорията „Библиотеки и библиотечно дело“
7 – 8 юли
Отбелязване на 160-годишнината от рождението на патрона на Библиотеката Иван Вазов (1850 – 1921) с тематична конференция „Жените в
живота на Иван Вазов“ в Пловдив и Сопот
1 септември
Възлага се право на Директора на Библиотеката да реализира собствени
приходи с Решение № 171 на Общински съвет Пловдив (взето с Протокол № 15 от 27.05.2010 г.)
20 октомври
Среща с френския писател Микаел Оливие и премиера на романа му
„Кръвни братя“, със съдействието на Алианс Франсез, Френския литературен институт и издателство „Летера“
29 октомври
Тържествено честване на 1-ви ноември – Ден на народните будители.
Концерт, връчване на званието „Следовник на народните будители 2010“
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25 ноември
Премиера на юбилейния сборник „Спомени и размисли за Петър Динеков“, по повод 100 г. от рождението на Петър Динеков (1910 – 1992),
с участието на проф. Кирил Топалов, проф. Ани Гергова, проф. Клео
Протохристова, доц. д-р Татяна Янакиева и доц. д-р Юлия Николова
декември
Създаден е Обучителен център с десет автоматизирани работни места
6 – 10 декември
Изложба „Великолепни книги в Пловдивската народна библиотека“ на
уникални библиофилски издания, част от специалните колекции
21 декември
Пресконференция за медиите и гражданството по повод официалния
старт на Програма „Глоб@лни библиотеки – България“, финансирана
от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“
Създаден е Каталог на османотурските ръкописи от Агушевата библиотека, в партньорство с Анкарския университет (TOBB ETU), Турция

2011
18 януари
Премиера на книгата „В сенките на древния Пловдив“ от Никола Алваджиев, издадена по Програма на Община Пловдив за финансиране на
пловдивски автори и важни за Пловдив издания
25 януари
Премиера на книгата „Анекдоти и истории от Древна Гърция, за твор
ци, мъдреци, философи, оратори, държавници, войни“ с автор доц.д-р
Владимир Янев, издадена по Програма на Община Пловдив за финансиране на пловдивски автори и важни за Пловдив издания
март – декември
Обучения на граждани за придобиване на основни умения за работа с
ИКТ в 7 курса със 70 участника
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7 – 11 март
Изложба-базар „Нова научна и популярна литература от Русия“. Гостува представителството на Руската академия на науките за България и
страните от Източна Европа „Индекс“ ООД
29 март
Емил Стоянов, член на Комисията по култура, образование и медии на
Европейския парламент, организира международна конференция „Българският прочит на докладите Новият Ренесанс“ на Комитета на мъдреците и „Стратегическият план за Европеана 2011 – 2015“ в Брюксел.
Участват директорът, заместник-директорът и зав.-отдел „Специални
сбирки“ с доклад, представящ добрите практики в Библиотеката
април
Посещение на румънски специалисти в областта на реставрационноконсервационното дело – инж. Лукреция Миу, д-р Петру Будружак,
инж. Кристина Каршоте, инж. Чиприян Челару, по договореност между Пловдивската народна библиотека и Център за славяно-византийски
проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, СУ
16 май
Главният библиотекар на Пловдивската народна библиотека н.с. Слав
ка Шопова получава наградата на Българската библиотечно-информационна асоциация „Библиотекар на годината 2010“, връчена от Председателя на 41-то Народно събрание на Републиката Цецка Цачева
27 – 28 юни
Пилотно обучение „Лидерство за библиотеки в общински центрове“,
инициирано от ББИА
юли – септември
Стипендианти от ПУ „Паисий Хилендарски“ работят в Библиотеката
по дигитализиране на документи от специалните колекции по инициатива на Емил Стоянов, член на EП
17 – 30 септември
Участие в „Нощ на музеите и галериите в Пловдив“ с изложбите „Войните на България“, оригинални снимки и портрети от специалните ко308
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лекции и автентични военни униформи, представени от Комитет „Родолюбие“, Пловдив и „Другото лице на библиотеката“ – лично творчество
на библиотекари
октомври
Подписан е План за взаимодействие за 2012 г. с Регионален инспекторат
по образованието на МОМН, Пловдив
12 октомври
Откриване на барелеф на д-р Маньо Стоянов (1903 – 1986) – библиограф, историк, богослов и книговед, уредник и директор на Пловдивската народна библиотека (1945 – 1948)
13 октомври
Работна среща „Презентиране на Библиотеката и участието ѝ в образователни програми“ за библиотекари от област Пловдив с лектори Ангел
Ангелов, маркетинг-мениджър на издателство „Сирма медиа“ и Иглика
Ангелова, директор „Образователни програми“, Център за творческо
обучение, София
17 – 18 октомври
Работна среща по европейския проект EMBARK (Enhance
Manuscriptorium through BAlkan Recovered Knowledge) в Сръбската национална библиотека, Белград. Подписан е договор за асоциирано членство
31 октомври
Тържествено честване на 1-ви ноември – Ден на народните будители.
Концерт, връчване на званието „Следовник на народните будители 2011“
15 – 16 ноември
Представители на Библиотеката участват в 19-та международна конференция на COBISS в Марибор, Словения
5-18 декември
Изложба „100 години от смъртта на Христо Г. Данов (1828 – 1911)“ в
партньорство с Исторически музей, Пловдив
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20 декември
Работна среща „Интернет портал за насърчаване на четенето. Засилване
ролята на училищната библиотека в учебния процес“ за библиотекари
от училищни библиотеки от област Пловдив с лектори Ангел Ангелов,
маркетинг-мениджър на издателство „Сирма медиа“ и Иглика Ангелова, директор „Образователни програми“, Център за творческо обучение,
София
22 декември
Концерт на клавирно трио „Ad libitum“ – Евгения Ночева, цигулка, Георги Даскалов, виолончело и Злателина Коларова, пиано – с произведения на Астор Пиацола

2012
17 януари
Встъпване в длъжност на и.д. директор на Библиотеката Димитър Минев
18 януари
д-р Динчо Кръстев, директор на Централната библиотека на БАН представя Фондация „Национална автоматизирана библиотечно-информационна система“, проект НАБИС и специализираната софтуерна платформа на фирма Ex Libris
февруари
Изготвен е Списък на оригиналните картини, икони, художествени
пана, притежание на Библиотеката
23 – 29 февруари
Изложба „100 години от създаването на ПФК „Ботев“ от снимков материал и книжни документи. Премиера на книгата „100 години ФК Ботев“
с автор Румен Минков, футболен статистик, историк и журналист
март – декември
Обучения на граждани за придобиване на основни умения за работа с
ИКТ в 17 курса със 171 участника
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29 март
Работна среща „Нови услуги в обществената библиотека“ за библиотекари от област Пловдив
април
Стартира проект „Регионален агрегатор на цифровизирани културноисторически обекти от Пловдив“ в сътрудничество с пловдивски културни институти за представяне в тематичен портал на културно-историческо наследство на Пловдив. Съвместно с Регионален исторически
музей, Регионален археологически музей, Държавна галерия, Пловдив,
Държавен архив, Пловдив и Регионалната секция на Институт по математика и информатика при БАН
4 април
Заключителна конференция „Наша или чужда. Писмената култура
на Балканите и Централна Европа през Средновековието“ по проект
EMBARK с участие на партньорите от Националната библиотека на
Чешката република, Националната библиотека на Сърбия, Институт по
български език, БАН, ПУ „Паисий Хилендарски“. Изложба с резултатите от проекта – първо представяне на част от ръкописната колекция в
европейската дигитална библиотека Manuscriptorium
3 май
Подписан е договор за асоциирано членство във Фондация „Национална академична библиотечно-информационна система“ (НАБИС) и предоставяне на библиографската база данни в Своден онлайн каталог на
академичните библиотеки в страната
5 май
Въведен в експлоатация е модул E-lib Регистрация, статистика и обслужване при регистрация на потребителите в Библиотеката
8 май
Работна среща „Нови услуги в обществената библиотека“ за библиотекари от област Пловдив
11 – 18 май
Документална изложба „Библиотеките – паметта на нацията“ с експо311
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ниране на славянски ръкописи, XIV – XVI век. Слово при откриването
на проф. Кирил Топалов, съветник на Президента на републиката по
въпросите на културата
13 май
Представител на Библиотеката участва в Международна конференция
„Новите медии в образованието и в професионалното развитие на библиотекарите“, Варшава, Полша по Програмата на ЕС „Учене през целия
живот“ – Секция „Учебни визити“ на Европейската агенция за професионално развитие (CEDEFOP)
21 – 25 май
Фотоизложба „130 години от рождението на Янка Купала и Якуб Колас“,
в партньорство с ПУ „Паисий Хилендарски“
29 юни
Посещение на Науме Ѓоргиевски, директор на Национална университетска библиотека „Св.Климент Охридски“, гр. Битоля
юли
Лятна читалня за деца „Библиотека в парка“
юли – септември
Стипендианти от ПУ „Паисий Хилендарски“ работят в Библиотеката
по дигитализиране на документи, свързани с културно-историческото
наследство на град Пловдив по инициатива на Емил Стоянов, член на
ЕП
21 септември
Участие в „Нощ на музеите и галериите в Пловдив“ с изложба „Дарителски фондове“ от оригинални произведения на художниците Енчо
Пиронков, Димитър Йовчев, Георги Тюфекчиев, Димитър Киров
септември – декември
Участие в проект Europeana Photography (European ancient photographic
vintage repositories of digitized pictures of historical quality) за агрегиране
на уникалните фотографски колекции на Библиотеката в европейската
дигитална библиотека Europeana
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8 – 10 октомври
Четиринадесети семинар на потребителите на интегрираната библиотечно-информационна система Е-LIB на фирма СофтЛиб
10 октомври
Изнесено заседание на Комисията по култура, образование и медии към
Европейския парламент в Пловдив. Презентиране на Библиотеката пред
евродепутатите на тема „Пловдивската народна библиотека в реална
дигитална среда“
16 октомври
Леа Коен представя книгата си „Ти вярваш. Осем погледа върху Холокоста на Балканите“
30 октомври
Отбелязване на 90-годишния юбилей на Анжел Вагенщайн, в екип с
Общински институт „Старинен Пловдив“, Общинска фондация „Пловдив 2019 – културна столица на Европа“, Драматичен театър, Пловдив,
Дружество на писателите, Пловдив
5 – 9 ноември
Пилотно обучение по компютърна компетентност за граждани със зрителни увреждания
6 ноември
Среща-разговор на кафе с колеги, приятели и гости акад. Георги Марков, проф. Венцислав Кисьов, проф. Огнян Сапарев, Иван Гранитски по
повод Деня на народните будители
21 – 30 ноември
Документална изложба „160 г. от рождението на Йосиф Шнитер“, в
партньорство с Държавен архив, Пловдив и доц.д-р Мария Шнитер, ПУ
„Паисий Хилендарски“
12 декември
Работна среща „Проекти за дигитализация на културно-историческото
наследство“ за библиотекари от област Пловдив
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2013
януари
Работна група започва работа по текуща ретроконверсия на книгите,
които не са представени в Електронния каталог
2 януари
Встъпване в длъжност на новия директор на Библиотеката Димитър
Минев, след спечелен конкурс
14 януари – 8 февруари
Пътуваща изложба „Българската литература – срещи и диалози със света“, слово на Катя Кузмова-Зографова, директор на Национален литературен музей
февруари
Създаден е каталог на славянската ръкописна колекция, XII – XVIII в.
Посещение на представители на Библиотеката в Бигорски манастир
„Св. Йоан Кръстител“, Битоля, Република Македония с дарение за манастирската библиотека
март – декември
Обучения на граждани за придобиване на основни умения за работа с
ИКТ в 17 курса със 168 участника
1 – 15 март
Изложба на марки, монети, банкноти, плакати, автентично оръжие „135
години Руско-Турска освободителна война“, в партньорство с Нумизматично дружество „Филипопол“ и Дружество на филателистите, Пловдив
4 – 15 март
Изложба „135 години от Освобождението на България“ от непоказвани
до момента хромолитографии от специалните колекции
7 март
Изложба „И влаковете заминаха празни...“ по повод 70 години от спасяването на пловдивските евреи по време на Втората световна война.
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Библиотеката партнира на Исторически музей, Пловдив
21 март
Посещение на група библиотечни специалисти от Националната библиотека на Казахстан
25 – 29 март
Изложба-базар „Нова научна и популярна литература от Русия“. Гостува представителството на Руската академия на науките за България и
страните от Източна Европа „Индекс“ ООД
29 март – 30 април – 4 – 5 септември
Обучение „Организация, съхраняване, експертиза, обработка и използване на документите и предаването им от учрежденските в държавните
архиви. Организиране на ведомствен архив“ за библиотекари от област
Пловдив с обучител Любен Вачуров, гл.експерт в Регионален държавен
архив, Пловдив
април
Стартира двугодишен партньорски проект „Студентски практики“ на
Библиотеката и ПУ „Паисий Хилендарски“ за студенти-стажанти, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и
съфинансиран от Европейския социален фонд
2 април
Встъпване в длъжност на новия заместник-директор, след спечелен конкурс
3 – 15 април
Документална изложба „Януш Корчак“, съвместно с ПУ „Паисий Хилендарски“ и Полски информационен център, София
15 – 26 април
Документална изложба „Бруно Шулц“, съвместно с ПУ „Паисий Хилендарски“ и Полски информационен център, София
25 април
Артинсталация на Рад Гюлеметов – прожекция на диапозитиви с реклами от социалистическия период и емблемантични снимки от мани315
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фестации върху релефните изображения на фасадата на Библиотеката.
Акцията е анонс към 10-тото издание на фестивала Арт Позитив‘2013,
проект на сдружение „Изкуство днес“ и „eX Art Foundation“ с партньор
Общинска фондация „Пловдив 2019 – културна столица на Европа“
13 май
Влизат в сила нови Правила за обслужване на потребителите
15 май
„Европейска нощ на литературата“, инициирана от Чешкия информационен център и осъществена в сътрудничество с мрежата културни
институти EUNIC. Откъси от художествени произведения четат Стоян
Терзиев и Елена Диварова, Дружество на пловдивските писатели
16 май
Посещение на проф. Робърт Дарнтън, директор на Университетската
библиотека в Харвард и Ан Торнтън, директор на Нюйоркската обществена библиотека
21 май
Посещение на Светлана Горохова, заместник-генерален директор на Руската държавна библиотека за чуждестранна литература „М.И. Рудомино“ (ВГБИЛ)
22 май
Изложба „1150 години Великоморавска мисия“, в партньорство с Чешки
информационен център, София и Община Пловдив
юни
Стартира проект „Подпомагане и социално приобщаване на хора с увреден слух и достъп до е-услуги в Народна библиотека „Иван Вазов“
от Програма „Глоб@лни библиотеки – България“ за обучение на библиотекари и доброволци от обществени организации на жестомимичен
език с цел разширяване на възможностите за комуникация с хора с увреждания
11 – 16 юни
Фестивал на книгата „Пловдив чете“. Връчване на награда „Читател на
годината“ в пет възрастови групи от 6 до 106 години
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24 – 30 юни
Фотоизложба „Животът на имигрантите в България“, в партньорство с
Украинско културно представителство, Пловдив
19 – 31 юли
Фотоизложба „Южноамериканската действителност през обектива на
млади фотографи от Аржентина“. Авторите са възпитаници на Колежа
„Мотиварте“ в Буенос Айрес. Слово на Н.Пр. Посланика на България в
Аржентина
юли
Лятна читалня за деца „Библиотека в парка“
Инициирано членство в Технически комитет 94 „Опазване на културното наследство“ при Български институт по стандартизация
На Библиотеката е присъден MARC Org Code за работа с библиографския формат MARC21
Приключва първият етап от създаване на електронен каталог на славянската ръкописна колекция, XII – XVIII в.
август
Инициирано членство в Българския информационен консорциум
Въведена е ваучерната система на IFLA за разплащане при осъществяване на международно междубиблиотечно заемане
9 септември
Въведен в експлоатация е модул E-lib Регистрация, статистика и обслужване на потребителите в читалните зали и Обществен информационен център
20 – 27 септември
Участие в „Нощ на музеите и галериите в Пловдив“ с изложба „Лъвът –
Българският национален символ през епохата на Възраждането“ с автор
ас. Александър Гьошев, АМТИИ, Пловдив, с подкрепата на фондация
„Отворени изкуства“
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23 – 30 септември
Изложба „1150 години Великоморавска мисия“, гостува Посолство на
Република Словакия. Слово на Н.Пр. Посланика на Република Словакия
в България Мариан Якубоци
30 септември – 11 октомври
Нумизматична и филателна изложба „Банкнотите по света“, съвместна
проява с Дружество на филателистите, Пловдив и Нумизматично дружество „Филипопол“
октомври – декември
Изготвени са съпоставителните схеми за подръчно сигниране на фондовете като начален етап в подготовката за преминаване от „Схема за класификация на книгите в научните и по-големи библиотеки“ (1958 г.) към
„Таблици за десетична класификация“. Подготвят се и съпоставителни
класификационни схеми за музикалните и картографските издания
Прекратява се практиката на превантивно набавяне на документи за
фонд „Обмен“. Стартира изпълнението на виртуални заявки за набавяне
на документи съобразно нуждите на библиотеките-партньори
31 октомври
Тържествено честване на 1-ви ноември – Ден на народните будители,
връчване на званието „Следовник на народните будители 2013“
ноември
Влиза в сила Правилник за междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане
1 ноември
Флашмоб на стълбите на Библиотеката по повод Деня на народните будители с изпълнения на български възрожденски песни от Духов оркестър
20 – 22 ноември
Провежда се ателие за изработване на застъпническа кампания на Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив
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декември
Подписан e Договор за сътрудничество в областта на опазване на българското ръкописно наследство и неговото популяризиране с Център за
славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, СУ
Създаден е видеоканал на Библиотеката в социалната мрежа YouTube
20 декември
Връчва се Почетния знак „Посланик на библиотеката“ (на Българската библиотечно-информационна асоциация) на приятели, застъпници и
читатели: Димитър Атанасов, Омбудсман на града, Стефан Шивачев,
директор на Регионален исторически музей, Стойо Вартоломеев, управител на ИК „Хермес“, Емил Стоянов, член на ЕП, доц. д-р Мариян Илиев, преподавател в Технически университет – София, филиал Пловдив,
арх. Петко Костадинов, председател на Камарата на архитектите, Регионална колегия Пловдив, Любозар Фратев, бизнесмен, активен участник
в благотворителни, социални и образователни каузи, и Стефан Бонев,
писател.

* Пълният списък на събитията от културния календар е достъпен в публичните годишни отчети на Пловдивската народна библиотека за периода 2005 – 2013 г.
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През 2010 г. Пловдивската народна библиотека печели
Националната награда „Христо Г. Данов“
в категория „Библиотеки и библиотечно дело“

IN MEMORIAM

ЙОХАН ЛАУТЛИЕВ (1925 – 2007)
Ако в тълпата Лорда в теб опазиш,
в дворците – своя прост човешки смях,
ако зачиташ всеки, но не лазиш,
ако от враг и свой не те е страх,
ако запълниш хищната минута
с шейсет секунди спринт поне веднъж,
светът завинаги е твой!
Из поемата на Киплинг „Ако“,
любима на Йохан Лаутлиев

На 18 февруари 2007 г. ни напусна Йохан Лаутлиев – директор на
Народна библиотека „Иван Вазов“ от 1976 до 1988 г.
През целия този период аз му бях заместник, което ми даде възможност да бъда близо до него, да му помагам с опита и професионализма си
в специфичните библиотечни дейности. Той, от своя страна, ме направи
съпричастна към новаторските си идеи за превръщането на библиотеката в един модерен институт – център на културния живот в Пловдив.
Йохан Лаутлиев дойде в библиотеката от в-к „Отечествен глас“, където работи дълги години като зав.-отдел „Изкуство и култура“, а покъсно и като заместник-главен редактор. Като журналист той е помагал
особено много за утвърждаване на младите художници и на пловдивската живописна школа. Силни и проблемни материали пише в областта на
киното и изобразителното изкуство, полага големи усилия и грижи за
укрепването на пловдивските творчески съюзи и институти. С голямо
внимание се отнася към младите пловдивски дарования в областта на
литературата за израстването им като истински поети и писатели.
Без да притежава специално библиотечно образование (завършил е
Академията за обществени науки), благодарение на широките му културни интереси и качествата му на добър организатор и ръководител,
той успешно продължава традициите на библиотеката, като непрестанно обогатява съдържанието на дейността ѝ. Доверието и уважението, с
което се отнесе към целия състав на библиотеката, му помогна още в
началото да спечели колектива.
Заслуга на Лаутлиев е, че създаде в библиотеката нова атмосфера
за творческа активност и инициативност, необходими, за да развие като
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директор в пълнота възможностите, които традициите, богатството на фонда, кадровият потенциал и съвременната материално-техническа
база предоставят.
Йохан Лаутлиев притежаваше качествата
на модерен ръководител. Богатата му ерудиция,
опит и познания в областта на изкуството и културата му позволиха да развие нови дейности,
да внесе нови разнообразни по-свободни форми
на културни прояви. Голяма заслуга на Лаутлиев бе, че успя да привлече и включи в работата
на библиотеката творческата интелигенция на Пловдив – художници,
писатели, композитори, музиканти, артисти, журналисти.
Първа в страната, Народна библиотека „Иван Вазов“ по идея на директора организира и откри за читателите „Изкуствотека“, чрез която
пряко подпомага работата по естетическото възпитание. Освен книги
тук се дават за домашно ползване грамофонни плочи, диафилми, видео
касети на игрални филми, дискове, албуми, репродукции на художествени картини и много други нетрадиционни библиотечни материали.
Провеждат се срещи на пловдивската културна общественост с композитори, художници, писатели, артисти, водят се общообразователни
лектории, клуб „Симфония“ и „Опера“, уреждат се предпремиерни срещи с участниците на новите постановки на театъра, операта, филхармонията.
По негова идея се създаде нов фонд от проекти и макети на монументална украса, реализирани в Пловдив; фонд от снимки на театрални
и оперни постановки; заснемат се изложби на пловдивски художници;
той създаде музей на пловдивската литература и голяма филмотечна
сбирка от игрални и научно-популярни филми. Лаутлиев внесе нови моменти в издателската дейност на библиотеката. По негова идея и лично
участие изданието „Литературни вести“ намери своя творческа територия, радва се на голям интерес сред библиотечната и читателска публика. Той продължи издаването на годишника, където намериха място
оценките и съдържателния анализ на всички тези нови форми.
Йохан Лаутлиев отрано прозря необходимостта от автоматизация
на библиотечно-библиографските процеси. Не случайно първата електронноизчислителна българска машина беше експериментирана в на326

шата библиотека, за да можем по-късно да вървим постепенно към пълна автоматизация.
С присъщия му новаторски дух, Лаутлиев създаде комплексен Детско-юношески отдел с много нови форми – кръжоци по живопис, керамика, галерия на детското творчество, стая на приказките, зала за поезия, кино зала и др.
Като директор Йохан Лаутлиев задълбочи приятелските връзки на
НБИВ с побратимените библиотеки в Лайпциг, Бърно, Веспрем (Унгария), Санкт Петербург. Свободното ползване на няколко чужди езика
му даде възможност да изучава и прилага чуждия библиотечен опит.
Йохан Лаутлиев участваше и в дейността на много обществени и
граждански организации. Той има щастието да организира един незабравим празник по случай 100-годишнината на НБИВ, като го превърна
в тържество на цялата пловдивска общественост и на библиотекарите в
страната.
Носител е на орден „Кирил и Методий“ и „Червено знаме на труда“.
През 1982 г. получава престижното звание „Заслужил деятел на културата“. Наред с тези достойни български награди Йохан Лаутлиев намери
място и в „Who’s who“, 1989 – 1990 г. В документа за включването му
в този световен справочник пише: „Тази награда е за тези личности,
които демонстрират невероятни и многоизмерими постижения в техните собствени полета на работа и по този начин допринасят за подобряване на съвременното модерно общество“.
Прекланяйки се пред делото на Йохан Лаутлиев, ние ще запазим в
съзнанието си светъл и траен спомен за директора, колегата, приятеля.
С живота и делото си Йохан Лаутлиев се вписа в културната история на Пловдив и на НБИВ.

Радка Колева
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ВЕРА АЦЕВА (1922 – 2009)
Вера Йорданова Ацева е виден български историк и библиограф. Тя
работи в Пловдивската народна библиотека в продължение на 24 години (1948 – 1972) и оставя своя следа в историята ѝ.
През 1949 г. e обособен отдел „Специални сбирки“ и Вера Ацева
става първият му ръководител. За първи път се организират в отделни сбирки редките, ценни и уникални книжни библиотечни единици.
От инвентарната книга на ръкописите се вижда, че дотогава архивните постъпления и ръкописните книги са се въвеждали в общ регистър.
Архивните фондове се обособяват в отделна инвентарна книга. Реорганизират се и помещенията за съхранението им. От основен фонд се
отделя възрожденската книжнина (книги и периодика) и около 400 тома
стари и особено ценни книги. Отделят се в отделен фонд и графичните
издания – портрети, снимки, рисунки, графики. Към тях се прибавят и
снимките от личните архиви на фондообразувателите.
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Зад тези големи преустройства се крие сериозен и трудоемък работен процес. Вера Ацева е специалистът-библиограф, който има найголяма заслуга за тяхното успешно провеждане. В организационните
нововъведения личи безупречната ѝ работа – създаването на особено
ценни предметни каталози и картотеки на архивните единици (по автор,
години, населено място); създаването на каталози – азбучни и систематични на книгите, азбучен каталог на портретите и снимките. Нейна
голяма лична заслуга е откриването и обработката на фонд „Агушеви“.
Вера Ацева е автор на книгите „Архив на Николай Павлович“,
БАН, 1980; „Тракия, Родопите и Средногорието във възрожденската
книжнина. Указател на литература“, Пловдив, 1971; „Пътеводител на
отдел „Специални сбирки“ в Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдив, 1964; „Пловдив – издателски център през Възраждането. Библиография“, Пловдив, 1971. Публикува статии в сборниците „Пловдив 1878
– 1968. 90 години от Освобождението на града“ и „Пловдивският край“,
Пловдив, 1968; „Българско възрожденско изобразително и приложно
изкуство“, С., БАН, 1985; „Сборник, посветен на 100-годишнината на
Априлското въстание 1876“, С., НБКМ, 1976. Много са статиите на Вера
Ацева в годишници, известия, алманаси, вестници и списания. Изследователската ѝ дейност има енциклопедичен характер – из областта на
историята, езикознанието, политиката и революционните движения,
просвета и култура, изкуствознание, библиография. Тя участва с материали в български и чужди библиографии, както и с доклади в конференции и научни сесии. Изнася лекции и беседи пред студенти и ученици, урежда изложби.

Венета Ганева

329

ВЪЛА ДЕКАЛО (1927 – 2009)
Въла Декало произхожда от патриархално
селско семейство със силни родови традиции.
Въпреки оскъдното битуване, родителите успяват да дадат добро образование на дъщеря си.
Въла завършва Българска филология и библиография в СУ „Св. Климент Охридски“ и за кратко учителства в Пазарджик. Съдбата я среща с
Изидор Декало и семейството заживява в Пловдив. Оттогава до пенсионирането си Въла Декало работи в Народна библиотека „Иван Вазов“.
По традиция, новопостъпилите библиотекари
започват работа на „Заемна“. Престоят ѝ там е кратък, насочена е към
„Справочно-библиографски и информационен отдел“ и изработването
на библиографии. През 1965 г. Националната библиотека подарява печатница (набор от букви и печатна машина) на Библиотеката и така започва интензивна издателска дейност. Оттогава Въла Декало става съставител, редактор и технически редактор. Успоредно с това провежда и
обучителни курсове за колегите си по библиографската работа. Поради
големия обем на издателската дейност през 1971 г., Министерство на
културата разрешава учредяването на самостоятелен отдел „Редакционно-издателски“, който Въла Декало ръководи до пенсионирането си.
Стотици са изданията, редактирани от нея. Тук е мястото да отбележим и библиографската ѝ работа. Заедно с Вера Ацева съставят големия по обем и значение указател „Тракия, Родопите и Средногорието
във възрожденската книжнина. Указател на литература. Библиография.
1971 г.“, 644 с., който съдържа 4687 описания, систематизирани в 10 глави. В глава 6 „Културното състояние на българския народ под турско
робство“ са описани публикации, които се отнасят за книжовността и
издателската дейност в Пловдив през Възраждането. Към описанията
са включени рецензиите и отзивите за тях. За днешните млади хора е
трудно да си представят колко много първоизточници са прелистени, за
да се състави този удивителен справочник. Декало участва в редактирането и на краеведските библиографии „Хайдути, действали в Плов
дивския край“, 1974 г., „125 години Народна библиотека „Иван Вазов“,
1879 – 2004 г.“, поредицата „Пловдивски окръг“ и много други. Когато
330

идва време да се отдаде на заслужен отдих, тя не отказва помощта си на
читалище „Шалом Алейхем”, не прекъсва връзката си с Библиотеката и
книгата.
Споменът за Въла Декало ще остане като за човек, всеотдаен и съсредоточен в работата, стоящ над дребнавостите, човек, посветил труда
си на книжовността.

Искра Спасова
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ДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ (1921 – 2007)
Делчо Георгиев е роден на 24 юли 1921 г. в с.
Белица, Софийско. Завършва Институт за първоначални учители в Цариброд и Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От 1952
г. работи в Пловдивската народна библиотека
като библиотекар и уредник. От 1954 г. отговаря
за осъществяването на методическата дейност
в Пловдивски регион, който обхваща няколко
околии – сегашните Пловдив-град, Пловдивокръг, Пазарджишки и Смолянски окръг. Това
продължава до 1959 г., когато се провежда административна реформа в страната – околиите се премахват като териториално-административни единици и околийските библиотеки променят статута си.
Още през първата година на дейността си като методист, Делчо Георгиев организира първият едномесечен квалификационен курс
за библиотекари, семинар за библиотекари в град Пловдив и първият
практикум за методисти от Околийските методични центрове. Сложено
е началото на библиотековедския фонд. През следващата година е организирана методическата дейност във всички околийски центрове на
Пловдивски окръг. Назначени са околийски методист в градовете Панагюрище, Пазарджик, Пещера, Девин, Смолян, Асеновград и е изработено първото Методическо указание – План за работа на читалищните
библиотеки. През 1955 г. за първи път е въведена систематично-азбучната организация на библиотечните фондове в читалищната библиотека в
с. Ръжево Конаре, Пловдивско. През 1961 г., под ръководството на Делчо Георгиев, за първи път е въведен свободен достъп до библиотечните
фондове – в читалищните библиотеки в Асеновград, Перущица и библиотеката при читалище „Христо Ботев“ в град Пловдив.
През 1963 г. Делчо Георгиев организира посещение на делегатите
на ХХІХ-тата сесия на ИФЛА в читалищните библиотеки в Перущица
и Брестовица.
Документите, които Делчо Георгиев изработва, имат инструктивно-директивен характер. Той въвежда диференциран подход при орга332

низирането на квалификационната дейност за библиотекарите от градските читалищни, профсъюзни, училищни и селски библиотеки, като за
всяка мрежа от библиотеки се провеждат отделни обучения.
През 1967 г. Делчо Георгиев организира учредително зонално съвещание на директорите на окръжните библиотеки и методистите от
градовете Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Смолян, Стара Загора и Хасково.
До 1969 г. Делчо Георгиев ръководи отдел „Методичен“. На по-късен етап, като всеотдаен ръководител на Административно-стопански
отдел в Библиотеката, негов е приносът по организация на Книгохранилището и уредбата му след преместването в новата сграда през 1974 г.
На Делчо Георгиев – първият методист в Библиотеката – отдел
„Методичен“ дължи до голяма степен завоюваните си позиции и безспорен авторитет. Неговите силни професионални и лични качества да
бъде новатор, организатор с широк размах, в съчетание с необикновена
енергия и трудолюбие, затвърждават влиянието на Народната библиотека „Иван Вазов“ като методически център не само за област Пловдив,
но и за цялата страна.
Поклон пред светлата му памет.
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САВЕНА ГОВЕДАРОВА (1954 – 2013)
Савена Говедарова си отиде от този свят
тихо, без да дава знак за очакваното непоправимо. Сред колегията в Народна библиотека
„Иван Вазов“ – Пловдив името ѝ беше синоним на изключителен професионализъм, интелигентност и ерудиция, почтеност във взаимоотношенията и действията, на деликатност
и тънко чувство за хумор. Неформален лидер,
това е най-точното определение за Савена.
Личност, която без да има в ръцете си управленски лостове, притежаваше потенциала да
определя посоката.
Савена Говедарова постъпва на работа в Пловдивската народна
библиотека на 1-ви септември 1974 г. Оттам насетне житейският ѝ път
е неизменно свързан с тази библиотека и с библиотечната професия. От
1974 до 1984 г. Савена работи в сектор „Обществени науки“ на отдел
„Обслужване на читателите“. Следват десет силни години в професионалната ѝ биография – работата в отдел „Методичен“ (1984 – 1994). През
това време тя получава възможност да разгърне потенциала си на библиотечен експерт, обучител и методист. Възложена ѝ e персонална отговорност за развитието на читалищните библиотеки в големите общини
на Пловдивска област – Първомай, Карлово, Садово, Родопи.
Продуктивността на Савена се дължеше на умението да изгражда и
поддържа отлични професионални взаимоотношения с всички – общински ръководства, читалищни сдружения, читалищни настоятелства,
служби за централизирано комплектуване, организации-партньори на
библиотеките, библиотекари. Не остана чужда и на лични пристрастия
и силни приятелства, продължили в годините напред.
Безценно беше участието на Савена в общите дейности и проекти.
Тя е съставител на методични указания, инструкции, писма, подпомагащи работата на общодостъпните библиотеки в областта. И към днешния ден, методическите указания за инвентаризация на библиотечните
фондове и отчисляване на библиотечни документи в общообразователните библиотеки са базисни за работата в това поле. Регулярно публи334

кува материали в ежегодните две книжки на методичния сборник на
Пловдивската народна библиотека, участва в разработката на рекламни
материали в помощ на културните прояви на библиотеките, на схеми и
разделители за организацията на фондовете им. Високо ценени от ръководствата и от библиотекарите са нейните експертни оценки от регулярните комплексни проверки в общообразователните библиотеки.
Прекрасна възможност за реализиране на компетенциите на лектор
и обучител Савена Говедарова получи чрез участието си в проведените
курсове за придобиване на библиотечна правоспособност от библиотекари в седемте области (Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Смолян,
Ямбол, Хасково и Кърджали), които съставяха съществуващата в онези
години Южна библиотечна зона, както и в проведения през 1992 г., в
сътрудничество с ПУ „Паисий Хилендарски“, курс за придобиване на
библиотечна правоспособност от библиотекари с висше образование.
През периода 1993 – 1994 г. Савена участва в работните групи по
съставянето на основни вътрешно-нормативни документи на Народна
библиотека „Иван Вазов“ Пловдив – „План за прекласиране на фонда на
Народна библиотека „Иван Вазов“ по УДК“, „Правилник за вътрешния
ред на Народна библиотека „Иван Вазов“, „Правила за обслужване на
читателите в Народна библиотека „Иван Вазов“, „Концепция за развитие на Детски отдел на Народна библиотека „Иван Вазов“.
Съществен е приносът на Савена за организирането и обработката на дарената през 1994 г. лична библиотека на акад. Петър Динеков.
Тя е първият представител на библиотеката в Технически комитет 16
„Архивна, библиотечна и информационна дейност“ към Български институт за стандартизация (1992 – 2006). През годините от 1994 до последните ѝ дни Савена работи в отделите „Обслужване на читателите“
и „Комплектуване и периодични издания“.
Мястото на Савена Говедарова остава незаето и такова ще остане.
Ще чувстваме отсъствието ѝ все по-осезаемо – и в професионален,
и в личен смисъл...
Поклон пред светлата ѝ памет.
Златка Иванова
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ЮЛИЯН ПАПАЗЯН (1962 – 2013)
Юлиян Киркор Папазян е роден на 14
юли 1962 г. в Пловдив. Завършва руска езикова гимназия, а след това и Българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“. От 1987 г.
работи в Народна библиотека „Иван Вазов“.
Публикува статии в националния и местния
печат. През 1990 г. става един от редакторите
на издаваното в библиотеката списание „Библиосвят“. Пише стихове, но малко публикува.
Чете много – лирика, проза, фентъзи. Поезията му е израз на личностната му представа за
света – лирична, изящна и провокативна.
Юлиян Папазян си отиде неочаквано и несправедливо на 2 юни
2013 г.

Юлиян Папазян: енциклопедизъм всекидневно
Познания в много посоки, бърз усет в библиографията и всичко
динамично, което може да се каже за книгата и книжността. Ето наймалко три знака, характеризиращи личността на Юлиян Папазян. Сиротно запя песента си втори юни, а новината за кончината на интелектуалеца доведе и до първите реакции – нещо се променя в пловдивското
книгознание. Променя се в минорна тоналност, защото присъствието
на Юлиян Папазян в Народна библиотека „Иван Вазов“ бе надзнаково
присъствие. Ориентацията на Папазян в континента на книгата – някак
много негова, с различен стил и подходи според и не според ситуацията,
в търсенето и в интерпретативните величини. Контактът му с книгата
– контакт от по-различно измерение. Юлиян безнапрегнато създаваше
впечатлението, че комуникира с книгата и нейните вътрешни теми по
свой иностилов начин. Това даваше отражение върху климата в първа
читалня, филологическият периметър на която винаги е бил отворен
и оттам са тръгвали множество оригинални идеи на младите филолози. Папазян намираше правилния контакт с читателската аудитория от
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различните възрасти, имаше винаги по нещо подсещащо или предизвикващо интереса на читателя. Към наукотворните филолози, а през
„Вазов“ такива са минали стотици, Юлиян Папазян подхождаше и като
професионалист библиотековед, и като колега филолог, и като приятел
– техен и на стимула да се гради знание чрез текст. И това даде ефектни постижения в личностното оформяне на младите изследователи. В
Читалня № 1 той се движеше посвоему и в свои води, без да минава в
извънгранични заигравки с книгата и книжното като многосемантична
категория. Имаше нещо много собствено, много юлияновско в присъствието му, и то не само библиотековедското. Това е и ключовата дума за
Папазян – присъствие. Защото той присъстваше и присъства. В хуманитаризма и в разговора за словото и словесните структури. Присъства
с енциклопедичността на интересите си и с техниката да съхранява енциклопедични знания, превръщайки ги във всекидневен енциклопедизъм!

Тенчо Дерекювлиев
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