
ЧИТАЛИЩЕ “РАЗВИТИЕ” – ВРАЦА И 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА 21 ВЕК 

 
 

     Осъзнали нуждата от извънучилищна просвета, през 1869г. 

врачани създали своето читалище, което преминало от “Българско 

читалище във Враца”, в читалище ”Напредък”, “Успех”, за да стигне 

до сегашното читалище “Развитие”. От него водят своето начало 

Драматичният театър, Симфоничният оркестър, Художествената 

галерия и Регионалният исторически музей. И до днес то си остава 

единствено в града и в съзнанието на нашите съграждани, свързано с 

културните традиции на Враца. 

     Населението на Враца драстично намалява, много от жителите 

заминават на работа в чужбина и по-големите градове, тъй като 

големите промишлени предприятия са закрити. Миграционните 

процеси оказват отрицателно влияние и върху нашата работа. 

Щатните организатори в читалището бяха съкратени преди повече 

от 10г. Получи се една празна ниша, която библиотекарите трябваше 

да запълнят.  

     Докато преди държавата осигуряваше изцяло финансовата 

издръжка на читалищата, всички знаем, че при новите икономически 

условия средствата за дейност трябва сами да си осигурим. Това 

наложи разчупване и обогатяване на културно-масовите прояви  и 

възползване от новите възможности на времето – участие в проекти 

и др. нетрадиционни дейности за читалищата за задоволяване на 

новите потребности на хората. 

     Дo 2000г. само бяхме чували и чели за придобивки на културни 

институции, получени от спечелени от тях проекти. Нямахме 

представа нито какви са начините за участие, нито как се пишат тези 

проекти. И само едно щастливо стечение на обстоятелствата – 

случайно прочетена обява в специализирания периодичен печат /в 

сезона на отпуските,/ ни направи участници в Проект “Читалища”.  

     Сега, когато сравняваме първото си участие с демонстрационен 

проект днешната си дейност 5 г. по-късно, не можем да не 

забележим огромната разлика. Отличната организация, високото 

ниво на преподаване и прекрасният екип на центъра, с когото заедно 

израстнахме през тези години като читалищни експерти, ни 

вдъхнаха вяра в бъдещето на читалищната дейност у нас. Не мога да 

не отбележа каква гордост изпитах, когато обявиха резултатите от 

първото ни участие в проект към Центъра на книгата в 

Министерството на културата. Ние не само спечелихме без всякаква 

забележка, но и получихме похвала за най-добре написан проект. От 

участието ни в него спечелихме средства за половината абонамент 



на периодични издания и детска литература за “Клуб приятели на 

книгата”. Последва подобен проект, чиято целева група са хора в 

неравностойно социално положение – инвалиди и самотни 

възрастни хора. Целта беше да получим средства за повече 

литература, с която безплатно да ги обслужваме по домовете. 

     Навикът за четене и желанието за достъп до книги се изграждат в 

периода на оформяне на детето. Това става с помощта на 

възрастните още в най-ранна възраст преди тръгването на училище. 

Осъзнавайки ролята си на библиотекари в читалищна библиотека, 

призвани апостолски да работят за културно-просветното издигане 

на съгражданите си, потърсихме контакти с детските заведения и 

училищата в града. Така в партньорство с Регионалния комитет на 

светованата организация за предучилищно образование ОМЕП – 

Враца създадохме “Клуб приятели на книгата”. Проведохме няколко 

изложби-конкурси за рисунки  в кампанията “Светът през погледа на 

детето” – за илюстрация на приказки, за Великден и “Аз рисувам 

първа пролет”. Активно участвахме като домакини и в Коледната 

гражданска инициатива на няколко неправителствени организации 

“Осиновете врачанско семейство” за събиране на дарения за 

семейства в крайно тежко финансово положение. 

      Добре оборудваният читалищен салон с 500 места се използва за 

набавяне на допълнителни средства чрез организирането на  

различни платени културни прояви за деца и възрастни – концерти 

на Хайгашот Агасян, Росица Кирилова, Недялко Йорданов, цирк на 

закрито, театрални постановки и др., средствата от които се 

използваха за закупуване на първата компютърна конфигурация. 

     За да откликнем на наболелите проблеми на времето колективът 

ни разработи демонстрационен проект на тема “Децата – бъдещето 

на нацията”, с който кандидатствахме пред Проект Читалища. Целта 

на проекта ни бе превенцията на вредните зависимости от 

психоактивни вещества в най-ранна възраст чрез организиране 

свободното време на децата за участие в различните форми на 

читалищна дейност – като читатели на библиотеката, в школите по 

музика, балет, народни танци, чужди езици. 

      Преди една година нашата библиотека разполагаше само с два 

компютъра, единият от които е закупен със средствата, спечелени от 

участието ни през 2002г. като партньори в проекта на Евро Инфо 

Центъра при Търговско-промишлената палата – Враца “Европейско 

ниво на фирмената култура в България”. Той бе финансиран от 

програмата ФАР Аксес на Европейския съюз и подкрепян от 

Делегацията на Европейската комисия в България. Инициативата  за 

това партньорство бе на ТПП и продължава и до днес. Участвахме в 

обученията им на тема “Взаимодействие на нестопанския сектор – 



публични власти в Северозападна България”, провеждани във Враца, 

Монтана и Видин и редовно получаваме дарения от периодика и 

специализирана бизнес литература, която сме обособили в отделен 

фонд за обслужване на техните и наши потребители. През 2003г. се 

състоя представянето на спечеления от ТПП и Евро Инфо Център 

Враца проект “За всекиго – частица от Европа”, финансиран от 

Делегацията на Европейската комисия в България, в който и ние 

бяхме партньори. За всички колеги беше предизвикателство 

участието в него, защото използвайки опита си в традиционните 

библиотечни културно-масови дейности трябваше да организираме 

и проведем пет дневен информационен панаир по-нов, по-

атрактивен начин. Проведохме изложба - конкурс за рисунки, 

конкурс за есе, викторина, анкети за обратна връзка и 11 концерта на 

деца от детски градини и училища в града. С получените средства 

закупихме пореден модул от софтуерните продукти на фирма 

СофтЛиб. 

     Почти целият колектив премина първият обучителен модул 

“Информационни и комуникационни технологии” на програмата на 

Центъра за продължаващо образование на библиотекари към СУ 

”Кл.Охридски” и СБИР.      

          През м.февруари всяка година в базата на Общината във 

Врачанския балкан се провежда двудневен обучителен семинар, 

организиран от Отдел “Култура”, в който взимат участие всички 

читалища от Общинската мрежа. Като най-голямо читалище 

участваме с доклад за новостите в библиотечната професия, и 

възможностите за участие в проекти за допълнително финансиране, 

изнесени от гл.библиотекар.  

През 2004г. кандидатствахме пред Министерство на културата 

за целево допълнително финансиране в рамките на Държавния 

бюджет за читалищните библотеки. Получихме 3 компютъра и 

принтер, локална мрежа, Интернет и още един модул от фирма Софт 

Либ благодарение голямото разбиране и  подкрепа от Общината в 

лицето на Началник отдел “Култура” Радосвета Крумова, с която 

изработихме предложението. Това стана възможно само и 

единствено на нейното прецизно отношение към  поетите 

ангажименти. 

 В края на миналата година спечелихме и работим по проект на 

Министерството на финансите по програма ФАР 2002 “Да 

преодолеем отчуждението”. Целта му е подобряване на социалните 

контакти на деца с увреждания и техните семейства, както и 

повишаване на квалификацията на безработни педагози за работа с 

такива деца. Чрез тази си дейност библиотеката повиши имиджа си, 

спечели нови читатели, нов компютър, принтер, липсващия ни до 



сега скенер и интернет в Детския отдел на библиотеката. Бивш 

читател на библиотеката /скаут/ и компютърен специалист ни 

подари своя специализиран софтуерен продукт за ограмотяване на 

деца с умствена изостаналост. По този начин библиотеката 

разполага вече с 6 компютъра. 

     Всички прояви на читалището получават широк обществен 

отзвук чрез местните медии. Всеки понеделник Телевизия Враца, 

радиата “Силвър” и “Враца” и вестник “Нов зов” представят новите 

книги, постъпили във фонда и седмичните изяви на библиотеката. 

Отбелязват се с предавания, подготвяни от всички колеги, бележити 

дати, събития и личности. Всички културно-масови прояви на 

библиотеката се отразяват както във вечерните новини, така и в 

други телевизионни рубрики на двете местни кабелни телевизии. 

Чрез тях всички наши спонсори, дарители и организации, 

съпричастни към дейността на библиотеката, получават обществена 

благодарност и популяризират дейността си. Съвместно с медиите 

успешно реализирахме кампанията “Отворени врати на 

библиотеката”, с която направихме реклама на достиженията на 

библиотеката и възможностите, които предлага като информационен 

център на своите ползватели. Събитието продължи две седмици, 

през които бяха безплатно регистрирани около 50 нови читатели. 

Това добро партньорство, добрата материална база на читалището и 

местонахождението му в центъра на града, както и възможността 

културният им продукт да стане достояние на врачанската 

общественост привлече за съвместна дейност училища, детски 

градини и НПО. В средата на следващия месец започваме специално 

сутрешно предаване по телевизията, чиято цел е запознаване с 

библиотеката и привличане интереса на най-малките ученици за 

бъдещи читатели. Използвайки получените дарения от издателства 

за детска литература /наши партньори в много мероприятия/, ще 

провеждаме чрез телевизионния ефир литературни викторини, 

конкурси и загадки.  

     Новият век е свидетел на основни промени във всички области, 

които в много отношения променят нравствените и културни 

ориентири. Читалищните библиотеки в малките населени места вече 

се превръщат в естествени информационни центрове чрез интернет 

мрежата. Например всички читалища във Врачанска община имат 

нови компютри. Но в по-големите градове като Враца, които са 

областни и имат две библиотеки, съществува конкуренция. 

Регионалната библиотека, която до 2000 год. беше депозитнa, имаше 

по-богат научен фонд. Нашата библиотека намери своята ниша, като 

акцентува върху комплектуването на художествена литератуара, 

особенно детска, където смятаме е нашата сила поради по-доброто 



местоположение на детския ни отдел. Така и двете библиотеки имат 

своето място и потребители.  

     Утвърдена като средищно културно-просветно звено, което 

постоянно разпространява знания и служи изцяло на духовните 

потребности на врачанското гражданство, библиотката при 

читалище “Развитие” запазва тези си функции и в тежките 

икономически условия, в конкуренцията на останалите културни 

институции в града и съвременните информационни технологии. Тя 

е един от центровете на културния живот в града.  

 
Мая Игнатова 

магистър по библиотечно-информационни дейности 

гл.библиотекар в библиотеката при читалище”Развитие”-Враца. 


