
ПРЕДСТАВЯНЕ  ПРОЕКТ 

 

“СЪХРАНЯВАНЕ БОГАТСТВОТО ОТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО В 

БИБЛИОТЕКАТА ЗА БЪДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ” 

 

Библиотеката е институция, която образова, възпитава, провежда културни 

мероприятия, оформя мирогледа на не малко читатели. Библиотечните специалисти 

доразвиват тези функции, търсейки нови пътища, по които да вървят, за да може 

библиотечните фондове да се запазят за дълги години напред. Независимо, че светът се 

променя, има неща, които винаги ще бъдат актуални. Такива са произведенията на 

музикалното и изобразителното изкуство. За специалистите в РБ “Петър Стъпов” – отдел 

„Краезнание” и комплексен отдел “Изкуство” проектът за опазване и съхраняване на 

културните ценности има голямо значение. С неговото осъществяване ще се увеличи броят на 

читателите и ще се популяризира дейността на библиотеката.  

Главна цел на проекта е издигането и утвърждаването авторитета на творците от 

родния край в национален и общоевропейски план чрез създаване на архив от интервюта, 

филми и  други фото-документални материали за тях. 

Една от задачите на отдел “Краезнание” към библиотеката е да проучва, събира и 

съхранява  документи, посветени на живота и дейността на бележити личности от нашия край 

– писатели, поети, революционери, обществени и църковни деятели, учени, творци в областта 

на различните изкуства и др., а също така и редица техни произведения. До скоро това бяха 

единствено книжни документи, но от няколко години насам, под влияние на новите хай-тек 

достижения и непрекъснато повишаващия се интерес на потребителите, са включени  

документи на звуков и видео носител: интервюта, музикални изпълнения и интерпретации, 

автентичен музикален фолклор, културно-образователни изяви и т.н. Тенденцията през 

следващите години е да се засили изследователската, проучвателната и издателската дейност 

на библиотеката, относно родния край в няколко направления: автентичен музикален 

фолклор, изобразително и приложно изкуство, биографии на изтъкнати личности. Целта е да 

се предложи на потребителите по-пълно и качествено обслужване чрез многостранно 

удовлетворяване на техните интереси и след по-дълъг период от време (над 50-100 г.) при 

това със същите  библиотечни документи. 

Младите хора, а и жителите на град Търговище имат интерес към историята на града 

и региона. За тази цел в библиотеката, и по-специално в отдел “Краезнание”, на аудионосител 

се съхраняват интервюта с видни дейци, които споделят за своя живот, творчество, 

постижения. Щом записите бъдат прехвърлени на качествен носител, те ще останат във 

времето и ще останат за поколенията - да знаят историята на родния си град и какви видни 

творци са живели и работили в него. 

    За съжаление Търговищки регион все още не е заел своето място сред най-често 

цитираните по авторитет и популярност области в страната. Причината не е в липсата на 

достойно историческо минало и видни личности, работили за напредъка на родния край, нито 

пък в липсата на културно-исторически паметници, природни, туристически обекти и 

етнографски забележителности. Още по-малко тя се крие в липсата на талантливи наши 

съграждани, станали известни не само в България, а и далеч отвъд нейните граници. В 

условията на тотална глобализация през 21 век е особено важно за всяка нация, етнос и 

регион да съхрани своята културно-историческа идентичност, с която да се гордеят и идните 

поколения. 

Водени от ясното съзнание за изискванията на времето и ролята на модерните 

културни институти (в частност библиотеките), екипът в РБ ”Петър Стъпов” приема за своя 

собствена мисия популяризирането на културните, спортни, научни и др. достижения на  

съвременни личности от нашия край, както и ценностите от културното ни и историческо 



наследство. Подобни цели библиотеката може да осъществи  със средствата, с които 

разполага и опирайки се на опита и квалификацията на работещите в нея. 

Родният град на гениалният майстор на акварелната живопис Н. Маринов, гр. 

Търговище се смята за утвърден център на изобразителното изкуство в България, в който 

творят редица талантливи художници. Част от тях все още се доказват в страната и чужбина и 

на този етап имат нужда от подкрепа в популяризирането на изкуството си, каквато намират в 

лицето на библиотеката. Традиция е в залата на библиотеката да се организират изложби на 

млади и вече утвърдени автори, което спомага за превръщането й в мултифункционално 

културно средище. Като всеки престижен институт тя се гордее със собствената си  колекция 

от 157 картини, от които 109 са  оригинални творби на Румен Скорчев. В нея се открояват 

имената на  проф. Васил Вълев, Ал. Поплилов, Борис Димовски, Доньо Донев, Генчо 

Симеонов, Иван Димов, Георги Чаушов, Валентин Голешев и др. 

Не е за пренебрегване и икономическия ефект, който ще се постигне с презаписа на 

грамофонните плочи върху по-качествен носител - това, което бъде съхранено сега, няма да 

има нужда да бъде закупено повторно и по този начин ще се спестят средства. 

За целта е необходимо в библиотеката  да се обособи зала, където тези творби да 

бъдат изложени постоянно и където в бъдеще млади и утвърдени творци  ще могат да излагат 

своите поизведения, а любителите на изкуството да им се наслаждават.  

Разполагайки с модерна и съвременна техника, с добре обзаведена изложбена зала 

ще съумеем да представим пред обществеността една развиваща се и обновяваща се 

библиотека, чиито специалисти са в крак с изискванията на времето, което ще гарантира 

резултатите от проекта.  С приемането на България в Европейския Съюз трябва да обърнем 

внимание на културните си ценности, да запазим това, което имаме за идните поколения, но и 

да го развием и предложим в достъпна форма. 

Днес библиотеките излизат от рамките на книгохранилище и се превръщат в 

информационни центрове. Библиотечните колекции включват и нетрадиционни носители на 

информация: грамофонни плочи, аудиокасети, видеокасети, CD, DVD, картини  и др. Наред с 

книгите те имат огромен принос и значение за културното наследство на различните етноси, 

нации и човечеството изобщо. С навлизането на модерните технологии, звукозаписната 

техника, мултимедийните продукти и др., бъдещето принадлежи на некнижните материали, 

които наред с книгите ще удовлетворяват по-качествено информационните потребности на 

обществото. 

С тази цел в РБ “Петър Стъпов” през 1979 г. е обособен комплексен отдел 

“Изкуство”, в който се комплектуват, обработват, съхраняват и предоставят за ползване аудио 

и видео носители и произведения на изобразителното изкуство. Отделът е единственото 

място в област Търговище, където специалисти и любители в различните сфери на изкуството 

получават качествено и компетентно обслужване. 

Сериозно внимание се отделя на работата с читатели в детска и юношеска възраст 

във връзка с възпитателната и образователната функция на библиотеката. За тази цел отделът 

комплектува и предоставя за ползване разнообразни детски филми на видеокасети и DVD, 

песни и драматизация на  класически приказки на аудиокасети, компактдиск и грамофонни 

плочи. По този начин се обогатяват знанията, мирогледа и езиковия речник на децата.  

За юношите има филмирани варианти на произведения от българската  и руската 

класическа литература – “Под игото”, ”Бай Ганьо”, ”Тютюн”, ”Крадецът на праскови” и др. В 

помощ на образователните програми в съвременното училище предлагаме звуконосители с 

художествени текстове на поезия и проза с автори като Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Ел. Багряна, 

Н. Хайтов, Й. Радичков и др.  

Фондът включва и т. нар. “говорящи книги”. Това са записи на класически и 

популярни художествени произведения върху аудио-носител, предназначени за хора с трайно 



увреждане на зрението. В тази връзка библиотеката и по-специално отделът си сътрудничи 

със Сдружение “Светлина за нас”. По този начин се изпълнява и социална функция спрямо 

хората в неравностойно положение. 

Библиотечната колекция в отдел “Изкуство”, освен книги и албуми, включва: 150 

DVD; 602 CD; 60 видеокасети; 2844 аудиокасети; 6045 грамофонни плочи; 47 картини.Сред 

грамофонните плочи има ценни записи на европейска класика и предкласика. 

Те са част от музикалното богатство на библиотеката, което трябва да бъде опазено и 

предадено на поколенията. За тази цел в отдела е обзаведено хранилище, в което 

грамофонните плочи, аудиокасетите, DVD, компактдисковете се съхраняват върху специални 

стелажи и в шкафове, изработени по поръчка и при спазване на всички нормативни 

изисквания.  Правилната експлоатация и поддръжка на различните видове звуконосители за 

съжаление не гарантира запазване качеството на звука във времето. 

Например грамофонните плочи са несъвършен и капризен звуконосител. 

Поливинилхлоридът, от който са изработени, е материал със сравнително ниска температура 

на размекване (около 70-80 С) и се поддава лесно на механични деформации дори при 

нормална температура. Аудиокасетите не са толкова капризен звуконосител, но поради 

чувствителността на лентата и специфичните физико-химични характеристики на магнитния 

слой (уязвимост към намачкване и разтягане, висока температура, сухота на въздуха, пряка 

слънчева светлина, размагнитване на лентата при контакт с източници на магнитно поле) се 

оказва, че продължителността на употребата им е относително кратка. Тези свойства важат и 

за видеокасетите поради подобния материал, от който е изработена тяхната лента. 

За момента компактдискът (CD) е най-съвършения звуконосител, получил широко 

разпространение и сред професионалистите, и сред любителите.  

В последните години в областта на електрониката и компютърната техника бе 

разработен стандартът дигитален универсален диск (Digital Versatile Disc), който намери 

широко приложение в звукозаписната и киноиндустрия. DVD е със същия размер като CD и 

има следните характеристики: малък физически размер, устойчивост (не се износва от 

употреба, само от механична повреда), неподатливост на магнитни полета или радио 

смущения, сравнителна устойчивост на топлина.  

Файловата система на DVD осигурява редица уникални възможности: поддръжка на 

широкоекранни филми; менюта и интерактивни черти; многоезични заглавия; високо 

качествено цифрово видео с Dolby Digital (AC-3) и др. DVD използва алгоритъм с висока 

компресия, като качеството е сравнимо с мастерите, използвани в професионалните студиа и 

може да събере почти 6 пъти повече от количеството данни, което може да се запише на  

обикновено CD. Този капацитет на практика елиминира необходимостта да се сменят дискове 

по средата на програма, игра или филм.   

 

Вследствие на гореизброените неща е задължително библиотеката да разполага с 

модерна и качествена техника, с помощта на която да съхрани ценните музикални документи, 

чрез прехвърляне на записа от грамофонни плочи и аудиокасети върху по-качествени 

носители (CD и DVD). Това е единствения начин да се запази информацията, съдържаща се в 

застрашения носител. Практически така ще се гарантира оцеляването на културното 

богатство на библиотеката за поколения наред. Безспорен е и икономическият ефект при 

избягване дублирането на специалните фондове, т.е. комплектуваните заглавия на 

грамофонни плочи да не се закупуват повторно на друг вид носител. 

За изпълнение на задачите по проекта ще бъдат осигурени условия за създаването на 

архив на местните дейци;  организиране и обзавеждане на подходящо помещение за 

съхранение на специалните фондове - шкафове, стелажи, климатик; прехвърляне на звукови 

документи върху дълготраен носител – CD – звукозаписна техника; подготовка на картините 

за експозиция – рамкиране, каширане и др.; оборудване на зала за експозиция на 



произведенията на изобразителното изкуство - необходимо осветление, обезопасяване на 

помещението. 

 


