Резултати от груповите дискусии
Обобщение
За разлика от изследването през 2006 г, този път сметнахме, че е добре не само да се
направи представително изследване, но и да се въведат мненията на ключови
професионални прослойки, важни играчи в полето на книгата и четенето: онези, които
осигурявайки неговата инфраструктура, правят читателския процес правят възможен.
Проведените дискусии с малки фокусни групи библиотекари, учители и издатели нямат
представителен характер и не позволяват да се направят точни количествени изводи. За
сметка на това, обаче, детайлизират общата картина, създадена от представителното
количествено изследване, обогатяват я чрез експертни менения и оценки, като
възпроизвеждат гледни точки, повтарящи се твърдения и аргументи, характерни за
избраните гилдии.
Общи характеристики на професионалните играчи
Анализът на дискусиите ясно показва, че професионалните играчи в сферата на книгата
и четенето имат двойнствено себе-изживяване: от една страна, те се възприемат като
интелектуални елити /”ментори”, „важни посредници”, „филтри на качеството”,
„културни институции”/, от друга, са наясно, че понастоящем не се радват на
признание, нямат добра медийна видимост и особено висок престиж в съвременното
масово българско общество. В това отношение най-потиснати от липсата на адекватно
обществено признание са учителите, библиотекарите демонстрират тази травма в помалка степен, а самочувствието на издателите е най-малко засегнато. Взаимните им
оценки не са особено ласкави, често се резултат от скрито пренебрежиние /но и слаба
информираност за съседната – в полето на четенето – професия/
Свързан с това е и факта, че кадрите на тези общности обикновено са съставени
от зрели хора, т.е. професионалните прослойки като цяло са застаряващи и трудно се
обновяват. В много отношения референтният им опит /т.е. опитът, с който те „мерят”
съвременните процеси/ е свързан с биографичното и кариерно израстване в друго време
- епохата на социализма.

Ето защо социалистическата културна и образователна

политика книгата често се появява като сравнение, а понякога дори понякога играе

ролята на носталгичен образец. Тук отново учителите и библиотекарите са по-добър
пример, а издателите са най-далеч от подобни ретроспективна гледна точка.
Анализът на дискусиите говори, че избраните ключови професионални прослойки са
сравнително слабо и повърхностно информирани една за друга, не си взаимодействат
успешно /общите инициативи са много редки/ и не осъществяват над-прослоечна, по
същество обществена културна политика. Взаимните им образи не са ласкави, те често
изразяват скрито пренебрежение към другите на терена. Те са движени от различни
цели и мотиви, често са потънали в частни свои проблеми.
Прилики и различия в оценката на четенето и социалния му контекст
Прилики в мненията на представителите на различните професионални
прослойки
Общи оценки на ситуацията и читателските процеси
Въпреки всички гилдийни различия обаче, в трите дискусии се очертават и прилики. Те
са свързани най-вече с общата оценка на ситуацията в България. С редки, по-скоро
индивидуални, отколкото прослоечни, изключения, се твърди едно и също: проблем с
четенето има: става дума за а цялостна промяна на читателските навици и практики,
която се случва навсякъде по света, но в България е съпроводена с и обусловена от
цялостна културна деградация на обществото: и при учителите, и при библиотекарите,
и при издателите се повтарят мнения от типа: „не е престижно да си културен”,
„четенето изглежда демоде”. Най-отчайваща ценностна криза на българското общество
изглежда в картината на учителите /те предпочитат метафората „бездуховност” за
учителите, докато издателите се задоволяват с „неграмотност”/.
Общо е мнението, че тази ситуация променя и качеството, и типа четене, и
йерархията между различните типове четене. Понастоящем онова, което характеризира
ползването на книгата са практическите поводи, ползването, а на четене на книгата,
фрагментарното ползване, бързината, практичността: особено младото време не е
свикнало да инвестира време и усилия. Предишният тип четене е останал повече като
спомен и точка на сравнение – той вече не се възприема като задължително условие за
кариерен и обществен успех.
Оценката на причината за това също е донякъде обща. Макар и неконкретно става ясно,
че „всички са виновни” – и семейството, и училището, и учебниците демотивирани
дейци в сферата на книгата, и самите млади хора, които се изкушават по лесния и бърз,

лъскав успех. Отсъствието на културна политика, която да свързва усилията в областта
на книгата и четенето, се смята за вина на държавата: повтарящо се и вариращо
мнение, е че всъщност „отсъства държава” - няма държавна политика за четенето като в
другите страни. Министерство на културата и неговите конкретни подразделения
/дирекция

/не могат да осъществят такава, нямат човешки, финансов и

административен ресурс, не е ясно дали осъзнават проблема. В отделни случаи се
изтъкват и държавни инициативи - изключения, те обикновено веднага биват
критикувани по конкретни причини.
Съществуват прилики в мненията по конкретни въпроси – например и трите прослойки
са убедени, че поскъпването и финансовата криза влияят зле върху културата книгата,
че по-малко се купуват книги и страстта да се притежават книги нараства; всички
изтъкват негативната роля на делегираните бюджети за училищните библиотеки.
Разлики в мненията на представителите на различните професионални прослойки
Най-видимата разлика помежду им е в мотивацията: докато тази на учители и
библиотекари е в значителна степен културно-политическа, „мисионерска” и заявено
безкористна, издателите, макар да обичат да се представят като културна институция,
професионалисти с мисия, участващи в „битката” за книгата, всъщност мислят пазарно
и са движени от пазарни мотиви.
От тази разлика произтичат редица други. Моделите за успех на различните гилдии
демонстрират аналогични разминавания – докато онова, което учители и библиотекари
желаят, е не само по-добро заплащане, но и да имат „видимост”, културно въздействие
и признание, успехът на издателите има културен аспект, но е и неотделим от
проблемите на финансовата печалба или загуба. Благодарение на различната
позиционираност в социалното поле, различен е и опитът с книгата на отделните
прослойки - когато говорят за книгите и четенето, учители, библиотекари и издатели
рядко имат предвид едни и същи текстове и произведения – т.е. те боравят с различни,
почти непресичащи се корпуси – едните с класиката, другите – с библиотечните
фондове, третите – с актуалното на пазара.
Различните позиции и гледни точки към процесите с книгата, водят до това, че всяка
професия си има свои наблюдения и прозрения за състоянието на четенето в България.
Например достъпът до информация като проблем е видим най-вече за библиотекарите,
докато учителите имат много по-детайлни наблюдения върху генерационните разлики
и новият ритъм на младежките културни практики, а издателите – върху съвременната

популярна и комерсиална книжнина. Именно библиотекарите са тези, които забелязват
засиленото феминизиране на четенето, те говорят и в най-големи детайли за
разнообразните четива, читателски типове и начини на четене. От своя страна,
издателите са тези, които са най-информирани за търсенето на професионална
литература и „практическото” четене за кариерно израстване, познават най-добре
съответните фокусни клиентели и публики, те са и най-информирани в съвременната
бестселърна книжнина, съвременните явления и книжни моди. Както може да се
очаква, степента на литературоцентризъм /фиксация върху проблемите на четенето на
художествена литература/ е най-силна при учителите по литература, по-слаба при
издателите и най-слаба при библиотекарите, които имат по панорамна картина върху
различните четива и типове четене.
Различни са и професионалните утопии. При учителите професионалната мечта има поясно ретроспективен и консервативен характер, Докато за учителите „преданото”
четене-потъване в бездната на културната вечност и литературната класика /разбирана
обикновено като националната литературна класика, която им се идентифицират с
възрожденската културна фигура на „даскала” и неговата важна социална роля/ е найважната, мечтана ценност, то за библиотекарите утопията за „чистата, топла и приятна
читалня”, от която не ти се иска да излезеш има все пак леко несериозен и
самоироничен характер и добре съжителства с практически европейски проекти за
информационни политики и реформа на професията; при издателите утопията за
„самовглъбено” четене, развиващо личността, има по-скоро остатъчен характер,
подкрепя се не от всички и звучи старомодно на фона на общия дискурс. Това понякога
създава впечатление у анализатора, че тези професии живеят в различно време.
Учителите са потопени в миналото и културната „вечност” на класиката в много поголяма степен от другите, които се чувстват много по свързани с пазарни или глобалноинформационни процеси.
Различна е степен на толерантност към популярните и комерсиални четива, които
реално се четат: докато учителите са най-консервативно нормативни, и най-малко
толерантни към подобни четива /а може би и най-слабо познават съвременни
популярни жанрове, които вълнуват собствените им ученици/, библиотекарите са далеч
по-търпими към нея, допускайки че чрез нея се спечелват читатели: макар издателите
да използват привидно същия аргумент, при тях ценностния релативизъм е най-голям:
те обявяват, че не е нужно да се правят предварителни разлики по качества между

четивата, някои от тях смятат, че пазарът има автоматични, филтриращи и отсяващи
доброто функции, трети смятат, че трябва да има книги за „всеки вкус”.
Най-важните различия трябва да бъдат видени в различните авто-идеологии на
прослойките и произтичащите от тях публични пози, авто-образи и реторики.
Идеологията на „непризнатия ментор” кара учителите да заемат приповдигната, леко
старомодна и театрализирана поза и да говорят донякъде клиширан и изкуствено
патетичен език. Идеологията за „възловия културен посредник” дава възможност на
библиотекарите да мислят себе се както и като „скрити мъдреци”, които стоят в
обществената сянка и дават деликатни и неоценими съвети, но същевременно им
позволява да мислят себе си и като съвсем съвременни мениджъри на информационни
потоци – което им осигурява място в един бързо променящ се свят. Професионалистътиздател предпочита да има културно-мисионерска маска пред чисто пазарната си роля
/участие в общата „битка” за четенето в криза, без получаване на необходимите
преференции от държавата/– тя му позволява да говори по еднозначно рекламен начин
за своето издателство и неговите инициативи.
Елемент на различните образи на самите професии са и различни типове емоционална
свързаност с нея – от парадоксалния морален стоицизъм на учителите, люшкащ се
между героико-виктимизираща и травматични пози, през особения, леко високомерен
изолационизъм на библиотекарите, до много прагматичната нагласа на издателите,
маскирана с културно-мисионерски доводи. Интересно е, че единствено издателите
твърдят, че имат подкрепа на обществото – болката от липса на обществено признание
се забелязва повече при библиотекарите и още повече особено при учителите.
Не може да не се отбележи, че в дискусиите, въпреки многото изказани ценни и
експертни мнения, голямо количество от професионалните проблеми, или се крият, или
просто не се забелязват: степента на самокритичност е най-силна при учителите, а найслаба – в търсещите единствено позитивни рекламни презентации издатели.

Фокус група с библиотекари
Фокус групата с библиотекари беше проведена на 25.02.2010, в конферентната зала на
Националната библиотека /времетраене 86 минути/. В сравнение с фокус групата с
учители, съставът на тази група беше по-разнороден: половината участнички бяха от
библиотекарския елит /директорки на столични или областни библиотеки, експертметодисти, преподаватели в университета/ -

докато останалите бяха „редови”

библиотекарки в столични, читалищни и училищни библиотеки /макар че тъкмо сред
„редовите” има една участничка с много самостоятелни, оригинални и осведомени
мнения/. Тази вътрешна хетерогенност на групата определи и много различните гледни
точки, от които се дискутираха въпросите. Обобщено, може да се каже, че се оформиха
се две крайности

- мнения, които имаха системен поглед върху цялото библиотечно

дело /не само върху българското, но и върху световни тенденции и модели/ – и мнения,
въвлечени отблизо в съвсем всекидневни училищни или читалищни проблеми, не
напускащи личния опит на участничките.

* * *
След началния въпрос на модератора за общото състояние на четенето /„Има ли
проблем със четенето и книгата в момента в България или не?”/ се оформиха няколко
типови отговора, от които произтекоха и няколко дискусионни линии. Интересното е,
че в повечето от тях оптимистичния отговор /”няма проблем, винаги се е чело и винаги
ще се чете”/ и песимистичния отговор /”има голям настоящ проблем”/ някак успяваха
да съжителстват. Ще изброим следните схематизирани варианти:
В конкретната библиотека няма проблем, тя има стабилен контингент от
читатели, който е постоянен.
В конкретната библиотека се наблюдава слаб отлив, който не се дължи на криза
в четенето, а на неподдържана материална среда в малките библиотеки. Ако се
подобри материалната среда, ще идват повече читатели.
По статистически данни привидно няма проблем - читателите и количеството на
прочетеното растат. Но всъщност има, защото въпроса е не колко, а какво и как
се чете, в криза е другото, „истинско” четене.

Проблемът с четенето има, и той не е индивидуален /свързан с мотивацията на
отделния читател, загуба на интерес, липса на време и пр./, а е проблем на
цялостната българска културна и социална среда /свързан е с турбуленциите на
прехода, цялостните промени на българското общество и неспособността на
библиотеките да се адаптират/ Винаги ще се чете, но в момента външната среда
в България не стимулира четенето, то не е престижна дейност.
Вариант на това мнение - проблем има, но той не е само наш, а е световен,
навсякъде по света не е престижно да си културен и да се чете.
От началния въпрос и от изказаните мнения произтекоха следните дискусионни линии:
Решаваща ли е материалната база?
Какво именно се чете в момента? Кои групи какво четат, какви жанрове
предпочитат, как и къде четат.
Какъв е престижът на четенето в момента?
Кое е истинското, качествено четене /по стимул от модератора/
Как да оценим четенето на „некачествена” популярни издания, които могат и да
не бъдат на книжен носител – игри, комикси, вампирски поредици, любовни
романи и пр.
Имат ли вина за ситуацията самите библиотекари и въобще – каква е ролята на
библиотекаря? Какво правят те, достатъчно ли е то, какви са българските и
чуждите добри практики?
Ето няколко цитата-илюстрации, в които са засегнати една или друга от тези
дискусионни линии, преминаващи през цялата дискусия.
Мнение на библиотекарка от Народната библиотека:
„Не бих казала, че много драстично се е променил възрастовият или читателският
състав. Има една относителна, /обръща се към колежка - може би ти имаш някакво
друго мнение?/, но, да речем, студентите за мен остават като една постоянна
читателска категория за нашата библиотека.”.
Друго мнение /на библиотекарка от читалище/…
” има слаб отлив от библиотеката, от интереса към библиотеката и това си го
обяснявам със навлизането на новите информационни технологии и интереса към тях.

Нали, всеки си има вкъщи компютър, чудесно е, (една дума не се чува) за информация
там, но не е това основният проблем, (който е). Във читалищата проблемът е
материалната база. Просто не може да си представите, те се борят за своето
оцеляване – борба за оцеляване. Материалната база е в много лошо състояние, значи
представете си …библиотекарят седи цяла зима, една духалка е в краката му и се
топли той, а компютъра пред него. В читалнята – десет градуса. Как смятате, че
тези читатели ще дойдат да четат във читалнята? Читателят идва, грабва си
книгата и бяга вкъщи. Ето това е една причина за отлива, просто няма
възможност...”
Аналогично мисли за ролята на материалната среда /макар че описва обратен,
позитивен пример/ и библиотекарка от наскоро модернизирана и ремонтирана
университетска библиотека:
„Аз имам реално шанса, невероятния шанс да работя в едни от най-добрите
съвременни условия, да практикувам библиотекарството и история, историк съм по
образование. Тъй като преди две години, съвместно със факултета, Философския
факултет на Софийския университет и Исторически факултет, на нас ни беше
предоставена възможността да обновим изцяло своята материална база. Така че,
както казахте и вие, нашата библиотека отдавна не е прашна и мрачна. А колегите и
преподаватели, студенти, докторанти, магистри, много чужди наши посетители,
които (идват) най-вече във връзка със европейските програми за обмен на студенти и
преподаватели, било за един месец, било за цяла академична година, имат
възможността да работят в много добри условия. Нашата библиотека разполага със
четиринайсет традиционни читателски места и тринайсет компютъризирани
места. Колегата от Националната библиотека съобщи, че миналата година
съвместно

с

други

университетски

библиотеки,

научни

библиотеки,

и

Министерството на образованието, нашите читатели получиха достъп до една от
най-авторитетните научни бази данни Jstore, което, разбира сe, е нещо, което
създава... степента на ползване е голяма, тя се увеличи точно във момента, в който
имаме толкова добри условия на работа...”
Не така мислят други библиотекарки:
„…. Столична библиотека…няма тия точно [материални] проблеми, които има една
читалищна библиотека За мене основният проблем [не е в тях, а] , е спадането на
нивото на общата култура на обществото. Да си културен вече не е престижно. Едно

време хора със относително нисък образователен ценз и професии, които не са
свързани [с някаква професия в областта на културата], се считаха за длъжни да си
купуват книги. Четат, не четат – не знам, но имаха книги във къщи. Сега вече и не
могат финансово [да си го позволят], защото книгите станаха скъпи, за разлика от
преди. И вече не е толкова престижно. Едно дете, което не слуша и не вижда и не
усеща интерес към книгата в семейството си, да очакваме, че училището ей сега ще
го възпита – няма да стане.”
Или друго мнение, на библиотекарка от Пловдивската библиотека
„Е да, материалната база е важна, без нея няма как въобще да съществува
библиотека, но тя не е решаваща. Ето нашата материална база може би е по-добра
от Вашата или от нечия друга библиотека, но..базата на библиотеката [не е
решаваща]. С четенето има проблем, защото, ако го разглеждаме [извън] всичките
там показатели, по които се води и попълва библиотечната статистика, се вижда,
че да – обемите растат, но въпросът е какво се чете, колко се чете и каква част от
всичко, ползвано в библиотеката и което заемат читателите, е книга. Нали говорим
за четене на книга, на печатно издание. Ако говорим за ди-ви-ди-та, компакт дискове
там, нови издания, репродукции, грамофонни плочи и така нататък – това е друго
нещо, ние говорим...”
Постепенно, от изказаните мнения и формулираните проблеми се очерта една картина
на културната и библиотечна ситуация, в която са засегнати различни под-теми: обща
оценка на културната и политическа ситуация, образованието и неговата роля, връзката
книгоиздаване – библиотеки, общото състояние на четенето и типове читатели,
ситуацията в различните библиотеки, автообраз на библиотекаря и неговата мисия,
роля и трудности, обсъждане на възможни добри практики, модели и пр.
Ще реконструираме цялостната картина, като опишем последователно тези под-теми,
взимайки предвид и разнобоя в мненията на участничките.
Социалната и културна среда и място на четенето в нея
Както казахме по горе, цялостната й картина се колебае от твърденията за глобална,
световна културна криза /”Навсякъде го има този проблем – и в Холандия…”/, през
описания на специфично българска криза - до описания, лишени от общ хоризонт,
конкретни библиотечни ситуации, в които не се забелязва криза, или съвсем конкретни
проблеми.

Участнички, които мислят по-обобщено, описват
малко

абстрактни

категории1/другите

не

съвременната ситуация в общи,

възразяват/.

Описанието

изглежда

приблизително така: в последните десетилетия са се случили свръхбързи промени,
навлезли са нови технологии, които българските библиотеките не успяват да догонят, а
и самите им книжни ресурсите стават (поради лоша финансова политика на държавата
– остаряват, повреждат се) все по-бедни. Паралелно светът извън библиотеките се е
променил така, че в социалната среда четенето вече не е престижно /синонимен израз
на това е „не е престижно да си културен”/: поради поскъпването хората не купуват и
не притежават толкова книги, колкото преди, в резултат в решаващата за четеното
среда, семейството, не се чете, детето обикновено бива стимулирано да прави пополезни неща /”… Ако майка ти, баща ти не четат или ако те видят с книгата, и ти
кажат: „Бе я земи свърши нещо, какво си го хванал това?!” /, медиите не дават
стимули /само Първа програма има предаване за книги/, въобще - има цялостен общ
спад на общата култура.

Самата библиотекарска прослойка също има вина –

библиотекарите са потънали във всекидневни проблеми и не мислят обобщено и в
перспектива.
Негативни в мнението на участничките изглеждат образованието и неговата роля:
трябва да се разчита повече на семейството, училището не мотивира вече читатели, то
не изпълнява главната си задача – не да върви след интересите на децата, а да ги
създава, да произвежда читателски потребности /което не може да се направи само от
училището/. Причината:„.. намаля делът на учителите, които четат.”. Според
библиотекарките учителите се появяват в библиотеката само по конкретни поводи,
очакват готова, сдъвкана информация. Ето едно типично изказване „Ако знаете какъв
бум беше, когато трябваше да има клас-квалификация… Идва учител и ти казва:
„нещо готовичко по тая тема”. Какво да очаквам аз, как той ще възпита детето?
Действително не почнеш ли от вкъщи, да, дотам, че ги разпознава човек отдалече …”.
Макар да се правят уговорки /”Има и прекрасни учители разбира се”/, от намеци на
участничките става ясно, че

учителската професия не се радва на висок статут в

техните очи - там се получават повече пари, но престижът й е по-нисък: това мнение
проличава и в лесните, радикални, но практически неизпълними съвети, които
библиотекарите отправят към учителите и училището - например да пишат бележки на
1

Трябва да се отбележи, че участничките често и бързо се отклоняват от тези общи и понякога твърде
абстрактни разсъждения и започват да описват различни ситуации в конкретни библиотеки, да сравняват
разликите между тях и пр.

родителите. Директорите на училища, принудени от делегираните бюджети, първо
закриват щата на библиотекаря и така всъщност затварят библиотеката /вероятно
самите директорки не четат/. Преподавателите в университета също не се радват на
много добро мнение – те не учат студентите си на информационна култура, не могат да
напишат правилно даже библиографските данни на препоръчаната литература в един
конспект, а самите студенти са разделени на две ясни групи – едните идват в
библиотеката само формално, без желание и очакват да им бъде дадена напълно смляна
информация, другите наистина се интересуват, те са истински читатели. Като цяло
образованието не осъществява правилния модел на синергия между образование и
работа с информация /за което библиотекарките участнички смятат виновни очевидно
образователните дейци/.
Образът на българското книгоиздаване не е детайлен, библиотекарите избягват да се
изказват както по общи въпроси /например, политиката на българското книгоиздаване,
как и доколко издаваните книги да стигат до библиотеките/, така и по конкретни
въпроси2. От изказванията им не личи добро познаване на съвременния книжен пазар,
не се споменават конкретни издателства, заглавия,

нито се обсъжда разликите в

техните издателски политики: в тази дискусия те дори не обсъждат, както често се
случва в други библиотекарски срещи, порочната издателска практика да се пести от
екземплярите, които по закон трябва да бъдат депонирани в Народна библиотека за
библиотечната мрежа. Самите те заявяват, че отсъства взаимодействие между
прослойките: „[eдин] от проблемите беше в това, че ние - издатели, библиотекари,
разпространители и политици – т.е. отговорните за сферата на културата хора, не
успяхме да се сдружим в това отношение и да видим проблемите много рано, да
можем някак да им отговорим”. На фона на цялостната смътна негативна картина има
и единични позитивни оценки на ситуацията

– но макар да се говори, че „днес”

библиотекарите вече имат по-тесни контакти с издатели, всъщност нищо не се
конкретизира. Участничките изтъкват, че сега се издават лъскави, комерсиални
издания, а не се издават истински качествена и нужна на образованието литература,
макар че и за нея има пазар /подразбира се, че издателите не търсят систематично
информация от каква добра литература реално имат нужда, а търсят бърза и лесна

2

Освен по един – в началото на 90-те книгоиздателите са предизвикали бум на броя на предлаганите
учебници и голямо поскъпване на книгите, затова библиотеките са били принудени да играят
компенсаторна роля и да набавят учебници за децата, които не могат да си ги позволят да ги купят.

печалба/ Ето една илюстрация, мнението на библиотекарка от Столична библиотека: „И
се стремим да купуваме с по-широк профил, стремим се да набавяме, въпреки всички
трудности…Но със издателите също има проблем. В смисъл, Платон [например] не е
издаван трийсет години. Всички тия ученици и студенти, които го учат, знаете ли
какво чудо е? На парцал е станал горкия, и “Държавата” и Диалозите. Няма ли кой да
подскаже да се издадат тия неща? Едни “Закони” само издадоха. (много участнички
говорят едновременно) … справочници, които нали и по философия, хайде по
психология долу-горе преиздадаха нещо. Аз разбирам, че те [издателите] си гонят и
печалбата, защото са търговски дружества, но ако ни попитат, аз мисля, [ще им
кажем,] че има пазар за тази литература. Може да не е милионен, но то вече какво ли
се издава научно във голям тираж? Просто има си неща, които години наред, двайсет
години влизат във всички конспекти по дадените науки, защото няма как да не влязат,
а ние работим с едни вече опарцаливени копия… и ако ви кажа, че като ги (делнат)
страниците, защото и това се случва нали, ти си носиш от вкъщи книгата, преснима
се, пък там някой го подшива във библиотеката и то чак е неприятно за [четене];
нали за какъв престиж говорим? Всичко лъскаво, със голи мадами и кримки издадено, а
това, което е сериозното за четене, го няма. Така че имаме нужда и от това, не е
въпроса само пари.”
Образът на държавата и на нейната културна и библиотечна политика също е част
от общата негативна картина, макар също така да не е подробен, нито конкретен.
Изтъкват се делегираните бюджети в училище и техните негативни последствия съкращаване на библиотекари и затваряне на библиотеки. Оценява се негативно
прекъсване на библиотечната политика спрямо юношите в пубертета /четвърти – осмидевети клас/, които губят читателските си навици. Като фатална се оценява политиката
на държавата по отношение заплащането на библиотекарите, което разрушава
професията.
Като цяло образът на управляващите е негативен, антикултурен „когато ме питат
защо нашите управляващи не обръщат внимание на библиотеките, аз казвам:
„Защото те не са четящи хора.” Този негативен образ е всъщност средство да се
възпроизведат консервативните ценности на културата на книгата, без те да бъдат
поставени под въпрос – той възпроизвежда нормата, без да се опита да я погледне с
други очи.

Има единично мнение /на което никой не възразява/, че държавната политика е добра,
особено през последните години, когато Библиотечната асоциация е станала партньор
на държавата: „При нас от няколко години има една много добра държавна политика.
Министерство

на

културата

и

Министерство

на

финансите

спонсорират

библиотеката, обществените библиотеки със проекти, по които да участват. Нали,
спонсорират ги със финанси за закупуване на книги…”, Изтъкват, създадените с
помощта на Асоциацията закони за обществената библиотека, както и успешната
дейност на проектен принцип /но проектният принцип за набавяне на най-актуална
литература бива рязко критикуван от друга участничка, която твърди, че „има
страхотно разминаване”, тъй като парите от тези недообмислени проекти закъсняват и
актуалните книги се свършват на пазара, не могат да бъдат закупени/.
Състояние на различните библиотеки
От цитираните в началото мнения става ясно, че за разлика от общата и малко
абстрактна мрачна картина, библиотекарките описват по значително по-диференциран
начин състоянието на различните библиотеки и техните читателски ядра. Те са наясно с
големите различия между отделните типове библиотеки и читатели, нещо повече - това
различие често е обект на рефлексия и присъства като непрекъсната тема в разговора.
В елитните библиотеки има твърдо ядро от постоянно читатели, което не се променя.
Според коментара на библиотекарките от

Народна библиотека „Св.св. Кирил и

Методий”, че от години тя има едно стабилно ядро от 12-13 000 читатели на година, от
които специалистите са около 6000, а студентите – около 5000. Така и в други
специализирани, научни библиотеки. Но има и особени, трудни за обяснение динамики
- библиотекарка от градската библиотека в Самоков отбелязва рязко намаляване на
мъжката аудитория,

както й отлива на техническа интелигенция. В училищните

библиотеки идват най-малките и най-големите, които вече са си създали някакви
читателски навици – училищните библиотеки изпускат цялата пубертетна аудитория
между 4 и 7-8 клас. В читалищните библиотеки цари борба за оцеляване сред
остаряващата материална база и обедняващ, лишен от попълване и обновяване книжен
фонд: една от библиотекарките твърди, че в нейната читалищна библиотека има
постоянен континент от около 700 читатели, които обаче не могат да четат там поради
лошите условия и на които им липсва необходимия брой вестници, списания и
справочници.

Форми и типове четене, читателски групи
За библиотекарите най-видимо /като изключим Народната библиотека, която не заема
книги/ е напускането на библиотечните читални. Според участничките в дискусията
читателите са отблъснати от неуютните условия там, парцаливите книги, „миризмата на
мухъл” - но също и навлизането на копирна техника, която позволява бързо копиране
на нужното. Хората се оттеглят да четат вкъщи: „…бързат, чакат с нетърпение (да)
получат каквото са поръчали, бързат към копирната машина и това е. Сега какво е
[после] четенето, аз не мога да кажа вече… какво е домашното четене, как и какво
точно четат.”/. Така четенето се е интензифицирало и интимизирало, скрило се е в
отрязъци от време и пространство, които са ненаблюдаеми от библиотекарите, все
повече се изплъзва от техния контрол…
Паралелно на това, според участничките в дискусията се наблюдава не толкова
количествено намаляване на четенето, колкото тенденция на размножаване на неговите
разновидности,

съпроводена

и

с

общо

спадане

на

неговото

„качество”.

Библиотекарките имат доста разчленена и подробна картина на равнището на култура и
интересите на различните читателски групи и прослойки: те диференцират своите
читатели както по социален признак /например „добро, престижно училище” срещу
слаби училища, така и по цел и функция на четенето, а също и по възрастови
интереси3/. Тази диференцираност се съпровожда обаче от убеждението, че, особено
сред младите, се е променило съдържанието, характера и качеството на четенето. От
фондовете на библиотеките се „четат”, т.е. ползват се всевъзможни носители на
информация и популярни жанрове, а не толкова на истински книги – тъкмо при тези
„не-книжни” носители индикаторите на ползване растат. Сред младите, дори сред
студентите, се оформя една абсолютно незаинтересована, консумативна група, която
иска да има всичко готово в Интернет, дори да й се кажат точните откъси от
книгата/”оттук-дотук”/, които трябва да се прочетат по конкретен повод.

В

училищните библиотеки учениците четат главно забавните жанрове на юношеската
популярна литература - комикси, вампирски поредици, фентъзи, което е в непрекъснат
потенциален конфликт с нормативните представи на библиотекарките. Ето мнението на
3

Едно характерно мнение: „..за мене е [истинският] проблем на четенето у нас, е, и не в самото четенето,
а в разслоението. Значи четящи хора винаги ще има. Като ти дойде дете от Бастилията [има се предвид
31 гимназия], от НПМГ, от СМГ, то ги виждаш, че са класи над другата четяща публика. Децата знаят
какво търсят, научени са и да търсят и да си го намират, да четат,. И с тях има и за какво да се говори, с
тях е удоволствие да се говори. И същевременно е пълно не само със студенти, които както казвате,
идват с някакво хвърчащо листче от еди-коя-си до еди-коя-си страница, или идват със тема и очакват да
им отворя и да му кажа: „от тука до тука снимай!”.

една училищна библиотекарка: „има разлика между количеството на четене и
качеството, всъщност на това, което се чете. Аз работя с деца от първи до
дванайсти клас, по осем часа всеки ден. И това, че библиотеката е пълна
непрекъснато с ученици не означава, лично за мен, че се чете - искам да кажа,
качествена литература. Да, има интерес, библиотеката се посещава, всичко това,
което е на пазара, най-интересно, най-актуално, най-привлекателно за децата, го има,
но според мен това не е, не е най-качественото нещо, което трябва да, да стига [да
задоволява] и да е интересно на децата”. Библиотекарите в библиотеките за възрастни
от своя страна отбелязват, че психологическата криза на прехода при по възрастните е
довела до четене на много психологическа, парапсихологическа, психиатрична,
медицинска, на модната втотренингова книжнина и пр. -

докато четенето на

художествена литература в читалните е станало приоритет на най-възрастните
читатели. За разслоението на читателите в Столична библиотека една от участничките
казва следното: „около седемдесет процента, е, може би това е много, да кажем,
шейсет процента от ползвателите на художествена литература в момента са във
пенсионна възраст. Да кажем около двайсет са работещи, около двайсет са ученици.
…Пенсионери-висшисти, бих могла да ги определя. Да, те са изключително
комуникативни, търсят нашите съвети, но те са хора, които разполагат с изключително
много свободно време и развиват изключително висока скорост на четене, според
моите лични наблюдения. Работещите са чувствително по-малко по обективни
причини”.
Така че, съответно на типа библиотека и съответната възраст, се оформят няколко
много различни типа четене, съпроводено и с жанрово предпочитания

– чисто

„забавно” четене на несериозни жанрове, преливащо в други забавно-комуникативни
практики /слушане на музика, „четене” на комикси”/; „целево” селективно четене
/например за изпит/, „сериозно” четене по професионално-кариерни причини, четене на
художествена литература от образовани възрастни хора с много свободно време, четене
на авто-тренингова литература от тревожни зрели хора, които се повличат по нейната
мода и пр. Но очевидно всички тези типове четене /без това на пенсионерите/ се
различават от онова, което една библиотекарка нарича „другото четене”. На въпрос на
модератора какво е това „друго” /за нея очевидно „истинско”/ четене, тя описва го
описва в утопично-идилични образи по следния начин:
„Другото четене, което може би в моите вече такива представи, /аз явно имам найголям стаж, няма значение/, това, е, четенето, свързано със книгите в ръка или със

списанието, или с вестника. Във читалнята – тиха, приятна, спокойна, чиста, както
е в рекламата… в това четене човек да изпитва удоволствие от самото него,
[приятно му е] да се заседява, не му се тръгва, неприятно му е, когато бие звънеца и
трябва да се излезе от библиотека. А при нас показателите растат, но задържането
във читалните, ползването на оригиналния хартиен носител, намалява. Защото
хората да, идват, поръчват, търсят статии, макар че не знаят кое е статия и кое е
книга, няма значение; ами намираме ги и ги упътваме по някакъв начин…” Друга
участничка нарича подобно четене „четене вкъщи за удоволствие на душата”. Т.е.
паралелно с реалните наблюдения на библиотекарите върху разновидностите на
читателските практики, съществува и един нормативен образ на четенето, който е
всъщност утопичен, но се представя като споменен – такова е било четенето някога
преди. Това включва и идеализирането на читателя, сведен до самотна, наслаждаваща
се душа, както и до идеализиране на обстановката - времето се представя като бавно,
спокойно, приятно, без бързане, по подобен начин се въобразява и мястото на четенето
/ в уютната читалня или „вкъщи”, където е по хемингуеевски е светло, чисто, топло
приятно…Този утопически образ е твърде близък до епафаническата визия за четенето
в „убежище”, която развива литературата на европейския модернизъм /Рилке, Пруст,
по-късно Набоков…/, която съм описал другаде4; но той е близък и с „рекламата”,
както казва една участничка – т.е. това е едновременно лична утопия, и атрактивен
начин, по който библиотекарите биха искали да накарат другите да виждат четенето.
Въпросният утопично-рекламен образ не се появява често – всъщност само една
участничките в дискусията го формулира експлицитно, и то след специален въпрос на
модератора. Можем обаче да подозираме, че той е споделен и принадлежи към
културните кодове на професията: интересното е, че библиотекарката в читалищната
библиотека, която говори за нуждата от грижа за материалната среда на библиотеката
всъщност описва своята ремонтирана библиотека в същите утопични, идеализираноестетически категории /т.е. тя смесва практическия въпрос за ремонта, снабдяването с
компютри и отоплението с идеалния образ на библиотека и читател, които има:
„Абсолютно съм убедена, че ще ги привлечем [читателите]. Представете си една
библиотека, която има хубав привлекателен вид, защото споделят читатели във
другите страни как е, нали – приветливо, слънчево, топло и те са непрекъснато в
библиотеката. Така че за нас това е...
4

Кьосев 2005б: Кьосев, А. Убежище. // Сега, г. VІІІ, № 88,16.04.2005, с. 11. още и в „Либералният
читател”, непубликуван ръкопис.

* * *
Ролята на тази утопия става по-ясна във втората дискусионна линия, която се подхваща
от библиотекарките-участнички. Тя е свързана с това дали сме за или против четенето
на комикси, вампирски поредици, любовни романи и пр. популярни жанрове.
Преобладаващото мнение е, че четенето на подобни неща се допуска или „просто за
удоволствие” /”а за удоволствие вкъщи може и комикси…”/ или – което е
преобладаващото мнение като път /”пътечка”/ към истинското четене.

Т.е.

библиотекарките отказват да приемат, че това четене – културна консумация на
популярни жанрове - може да е ценно само по себе си,

като обичана културна

практика, изграждаща идоли, ролеви модели и идентичности /линия на тълкуване на
характерна за традицията на британските Cultural Studies/. На него му е позволено да
бъде средство или не особено престижно, повърхностно забавление /”четене на
глупости”5/, или като временна спирка по пътя към престижните типове четене: към
професионалното „сериозно” ползване на информация или към собствената им утопия истинското четене, вглъбено удоволствие на душата. Така типовете четене и читатели
се подреждат в ясна и безкомпромисна йерархия

и се смята, че популярното

консумативно четене по необходимост води /или поне би трябвало да доведе/ или до
професионалното, или до същинското, „другото” четене. Но за разлика от учителите, на
популярната литература се гледа доброжелателно, макар и иронично. Ето едно
характерно мнение „цяла Япония чете мангите – техните комикси. От това не са
станали по-проста нация. Важното е да му минават букви пред очите според мене, да
има някаква връзка между прочитане на текст и някаква вътрешна емоция или
потребност, пък тя може и да е най-пубертетната, нали, на нас да изглежда глупава
и така нататък…. Но пък и много голяма част от възрастните хора четат любовни
романи, макар че им е минало любовното време и в това няма нищо лошо. Ти намираш
в книгата това, което ти трябва. Даже предполагам, че всеки от вас е препрочитал
някоя и друга книга и знае, че една ти изглежда като си я чел първи път, ако след
десет години я прочетеш, ти си вече друг, книгата е същата, но ти други неща
разбираш. Така че, според мене, каквото и да четат, все е от полза. Важното е да
четат и да знаят, че във книгата има отговор на нещо”.
5

Почти винаги при разглеждането на болния въпрос „какво се чете сега”, популярната култура получава
изключително опростен, ироничен и белязан с пренебрежение образ: четат се глупости, играят се
втеляващи компютърни игри и филмчетата, които гледат са „джаста-праста, диновазаври, кой кого
ударил и пр”.

Друга библиотекарка описва читателската траектория на младата си дъщеря, която
като дете първо почти не четяла, след това прочела „биографията на Стоичков”,
после четяла Удхаус и адвокатски трилъри, а когато станала студентка започнала да
чете сериозна класическа литература: „Тоест, нищо от глупостите, които беше
(засмива се) изчела преди това, не й попречи. Затова си мисля, че човек, за да може да
открои кое е качественото, хубавото, трябва да изчете много нещо, изключително
некачествена литература. Нека да четат децата, нека да влизат в библиотеката и
комикси да четат, не е толкова страшно, нали. Покрай тия комикси ще прочетат
още нещо…”.
Макар посоченото йерархическо и телеологическо тълкуване на различните
читателски практики да преобладава, все пак рядко, но показателно се появяват и
опасения, че може би популярно-консумативно четене всъщност би могло и да не
доведе до … нищо: то няма да доведе до непременно културно развитие, така и ще си
остане единственият тип досег с книгата за определени публики /това от своя страна
кореспондира с твърдението, че четенето е загубило престиж и модност/. Ето едно
мнение: „…комикси, няма нищо лошо, но аз имам ученици в дванайсти клас, които
влизат в библиотеката, за да четат комикс, което аз лично не мога да разбера…”.
Автообраз на библиотечната професия
Видяхме, че автообразът на учителите, реконструиран от фокус групата с тях, е
приповдигнато-романтичен и клиширан – те са консервативни „ментори” в самотна
културна съпротива срещу враждебна среда, учителската прослойка е единствен извор
на автентична /т.е. класическа, консервативно-охранителна/ морална и интелектуална
енергия в обществото. Сходен романтичен момент има и в себе-усещането на
библиотекарите за тяхната собствена професия. Една от участничките нарича
библиотекарите с библейското „безсребърници”, заради парадоксално стоене в
професията при смешно заплащане, друга, макар с притеснение нарича професията си
„съдба” / „от осемдесет и шеста година започнах работа като библиотекар, мислех,
че това е временна спирка във моето бъдещо развитие откровено казано и съвсем не
допусках, че това ще се превърне, дано да не е много претенциозно, във моя съдба. В
този смисъл искам да кажа, че престижът на нашата професия зависи от..от
самите нас….”/. Трета дори не приема общата негатива оценка, че професията
застарява и й се противопоставя чрез загадъчната фигура на библиотекаря-мъдрец,
който лично и биографично е преживял книгите: „И в този смисъл не съм съгласна със

жалбите по това, че застаряваме и така нататък. Образът на библиотекарката или
на библиотекаря още от Умберто Еко, не е енергичен младеж. Библиотекарят трябва
да има лична биография на читател първо, за да може да, да бъде трансмисия между
[книгите и читателите], да е някакъв медиатор, ако говорим със съвременните
думии. Между книгата и читателя. Трябва да ви кажа, че при нас много си приказват
с нас и даже се лаская със мисълта, че специално за много от учениците и
студентите, ние сме това липсващо звено… не преподаватели, които просто си
изпяват, хвърлят задачата и не говорят с децата; или на родители, които не са в
течение на това, с което децата им трябва интелектуално се справят по някакъв
начин. Говорят си хората със нас, въпросът е ние да имаме, как да кажа, чувството,
че не просто до пенсия там нещо си се мотаме из тая библиотека”. Четвърта казва
„Защото на практика аз тука виждам огромната задача и мисия, ако използваме
тази хубава дума на Ортега и Гасет. Нали мисия на библиотекаря да, да бъде във
помощ на, на читателя, той да бъде посредникът между този бум от информация и
свръхинформация; по някакъв начин този хаос от информация трябва да бъде..”.
Така фигурата на библиотекаря се очертава като възлова културна фигура – но не като
„ментор”, а като възвишен и мъдър посредник, нещо повече – като съветник и
душеприказчик, почти терапевт на читателите, които няма от кого другиго да поискат
съвет и посока. В контраст с учителската прослойка, чертите на авторитет и директна
културна власт в този авто-образ, са отстъпили по-назад, напред се появяват
харектеристиките на деликатния медиатор-мъдрец.
Но същественото е, че, за разлика от учителите, този романтически образ е винаги
„отсенен” с известна авто-ирония и притеснение, патетиката е модерирана с
всекидневни изрази и уговорки, умаловажаващи жаргонизми /”дано не прозвучи
претенциозно”, „мотаме се из тая библиотека”/Т.е. в патетичния и идеализиран образ
винаги има момент на трезва иронична дистанция.
Сложността на авто-образа на професията се увеличава и от това, че паралелно с
„мисионерския” образ, иронизиран или не, функционират и други. Първият е силно
негативен, свързан, както при учителите, с тъжните факти и знаците на отсъстващо
признание: „Гилдията е комплексирана, крайният резултат за съжаление обаче е, че
професията е абсолютно непрестижна. Никой млад човек няма да дойде да работи за
триста лева…”
В контекста на този образ мизерното заплащане и лошата материална среда на
библиотеките се вижда не откъм своята практическа страна, а откъм своята социална

знаковост – „заплатата ми е смешна, а пенсията ми ще бъде още по смешна”, а
миризмата на мухъл, парцаливите, многократно преподвързвани книги, студената
читалня не са непременно материален проблем, а означават безперспективност на
професията, отпадане от съвременна видимост и от рекламни стандарти за визуална
атрактивност: ниският статус на библиотеки и библиотекари се „вижда” с просто око.
Участничките в дискусията коментират възможните причини за този нисък престиж на
професията – и освен лошото отношение на „влиятелните”, онези, които имат канали за
въздействие, към професията /които не четат не мислят в перспектива и пр./, освен
недостатъчното финансиране и остаряването и обедняването на фондове, става дума и
за самокритика: библиотеките в България са се оказали неспособни за динамично
предлагане на информационни услуги, които да привличат младите, пропуснали са
стратегически възможности за наваксване, „галопиране” с новите технологии, губят
млади кадри и застаряват и се феминизират като професия.
Паралелно с всичко това обаче, библиотекарите имат на свое разположение и още един
позитивен образ, на своята професия, различен не само от негативния, но и от
романтически идеализирания. За разлика от авто-образа на учителите, той не е не е
консервативно охранителен, а е насочен към прогнози и приоритети на Европейския
съюз за реално планирана трансформация на професията и нейните функции според
световни стандарти. Това е практическа визия за библиотекар, който не топли краката
си на печка-духалка в мизерно, полупразно читалище, а в качеството си на наистина
възлов културен посредник осъществява връзка между книжната и електронна култура,
управлява информационни потоци и осигурява достъп до информация в нов тип
библиотека – не мухлясало хранилище на парцаливи книги, а общественоинформационен център със статут близък до университетски факултет. За разлика от
учителите, чиято авто-утопия си остава консервативно-романтическа и лишена от
практически измерения, тук става дума за удвояване на авто-утопията на професията с
практически проект, създаващ нов и желан професионален образец - става дума не
само за желана, но и възможна бъдеща функция на професията в съгласие с
тенденциите на съвременната епоха, политиката на ЕС и научните прогнози за
бъдещето. В този смисъл би могло да се каже, че авто-образа на библиотекарската
професия е комплексна и доста противоречива величина, съставена от отношението
между един романтически, един силно негативен и един прогресистко-практически
образ – като отношението между тях не е разрешено и се намира в различна динамика
при всеки отделен библиотекар. А това отваря пространства на свобода и позволява в

дискусията няколко пъти да се появи твърдение от следния тип „Но и „престижът на
нашата професия зависи от..от самите нас. Тоест от нашата всекидневна работа и
поведение конкретно във библиотеката, но и от желанието ни,

мотивацията, да

натрупваме все повече знания. Трябва да се стремим към това и да се квалифицираме
особено във..при радикалните промени…”. Т.е. поне някои от участничките в
дискусията осъзнават, че пътят към реален престиж на професията не е назад, към
романтическия образ на библиотекаря-мъдрец, пазител на тайнствени книги – а напред,
към практическия проект за преобразуване на професията в световните мащаби на
информационната епоха – и поне някои от тях смятат, че могат да извървят този път.
Външна интерпретация и оценка на образа на библиотекарската професия,
създаден от дискусията.
Първото нещо, което прави впечатление при тази фокус-дискусия – в контраст с
дискусията с учителките – е далеч по-ниската степен на официалност и стереотипност
на езика. Участничките лесно интимизират разговора, говорят на по-фамилиарен и
всекидневен език, рядко прибягват до патетични визии или „дървени” клишета.
При това те също имат съзнание за /и травма от/ проблема на собствената си професия,
който до голяма степен е аналогичен на учителския – това е професия с важна
културно-посредническа роля, но въпреки това в България тя получава ниско
обществено признание в двата смисъла – както като заплащане, така и като признат
обществен престиж. Въпреки тази прилика, обаче, библиотекарките не се чувстват така
уязвимо изложени на „сцената на признанието”6, както учителките: те формират една
по-изолирана прослойка, по малко изложена на публичен показ, която има и по ясно
изразена „културна интимност” и има по-естествена професионална солидарност7.
Това помага разговора лесно да придобие неофициален характер – до степен на отказ от
експертните роли – участничките мислят в подобна свободна дискусия сложно и
многофакторно, но неконкретно и без детайли; дори няколко библиотекарки, които са
се подготвили за дискусията и са си носили официални статистики, отказват „да
затормозват” разговора с цифри и прибягват до свободни описания. Така става
възможно да се посочат неща, които официалните статистики не хващат /скрити истини
за четенето/, т.е. библиотекарките участнички, повлечени от динамиката на дискусията,
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По въпроса виж Taylor, Ch, 1997: “Nationalism and Modernity” in the book McKim, R. and J. McMahan
The Morality of Nationalism, Oxford University Press,.
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По въпроса виж Херцфелд, М. 2007, Културната ингимност, София: Просвета.

скрито предпочитат позицията „мъдростта на професията”, отколкото от ролята си на
експерти /с някои изключения/. От друга страна тъкмо тази неофициалност на
разговора прави трудна преценката на реалната професионална компетентност на
библиотекарките участнички и не дава възможност да се прецени защо те не засягат
важни болни проблеми на своята професия - например за задължителното депониране
на книги в библиотечната мрежа, което се саботира от редица издателства, за
дигитализирането на книжното наследството и тежкото закъснение на България в това
отношение, за огромния брой самодейни сайтове и блогове, които сами предприемат
рисковани опити за дигитализация, дискусиите за open source” и авторското право, за
резултатите от изследвания за състоянието на съвременните библиотеки и пр. Остава
неясно, дали участничките в дискусията са информирани относно тези професионални
проблеми. Все пак поне някои от участничките коментират добри практики в други
страни, дават примери от Швеция, Испания, Холандия, Америка и пр.
Тази колективна реторична поза води и до аналогично на учителското културно
високомерие – но далеч по сдържано, естествено и фино изразено. Участничките в
дискусията се чувстват дистанцирани от текущите колективни културно-консумативно
процеси в България, те не смятат, че участват в спадането на престижа на общата
култура, очевидно се чувстват над читателите, дори иронизират онези, които се
„мислят по-така” и четат „в американски стил”, дори намекват, че могат да заменят
донякъде отсъстващите авторитети на учители и преподаватели и че мястото на
библиотекаря позволява особен тип културен диалог, който те не биха заменили с друга
професия.
Понякога разговорът превключва от режим „културна интимност” към официална
поза и тогава се прибягва до автореклама: съобщават престижни факти за прослойката
във връзка със създадената Българска библиотечно-информационна асоциация, нейните
дейности, инициативите за закон за обществените библиотеки, за седмица на
Национална библиотечна седмица, за по-тесни контакти с местните власти и издателите
и пр.
Груповата реторична поза е свързано и с по-малка степен на идеологизираност на
собствената професия в сравнение с учителките /или може по-точно казано, за поголямо„потъване” на мисионерската идеология на библиотечните работници под
повърхността на всекидневния стил, както и за преливането и в практически проект за
бъдещо развитие на професията/. Заедно с това, изглежда всички библиотекарки
споделят утопията за „другото четене”, описана по-горе. Тя е свързана и с една

несъзнавана редукция на четенето към „четене в читалните”,/по-аналогичен начин
учителките редуцират четенето до „четене на учениците”/,

което библиотекарките

могат да наблюдават и контролират в една идеализирана, идилична „светла и уютна”
среда.
Въпросната ниска степен на експлицитна идеологичност е свързана още с няколко
неща
По-спокойно и либерално /в сравнение с учителките/ отношение към
популярната и консумативна култура на книгата, която се тълкува като
задължителен „мост” към истинското четене
Отсъствие на литературоцентризъм, отсъствие на отчетливото идеализиране на
миналото, на култ към „класиката” и културен национализъм
Отсъствие на „класическа консервативност” и защитен културен национализъм.
Понякога библиотекарки „по места”, в училищни и читалищни библиотеки изживяват
ролеви конфликт – те се опитват да спечелят децата чрез популярната, визуална, аудиои виртуална култура, отговарящи на техните интереси, но изведнъж се оказват
„предателки” в своите собствени очи - защо съвсем не са сигурни дали популярните
интерактивни и консумативни читателски практики непременно ще доведат до
мечтаната от тях цел, „истинското четене”. Интересно е, че този ролеви конфликт /за
който говори една от участничките8/ не се коментира от другите участнички в
дискусията, които твърде лесно защитават професионалното мнение „популярното
четиво е необходим път към истинското четиво”. По аналогичен начин за дискусията и
за групата на участничките остава скрита трудната съвместимост /а може би и
потенциалния конфликт/ между практическия проект за ново професионално поведение
като /управление на информационни потоци и осигуряване информационни услуги/ и
личната и гилдийна утопия за „истинското четене” /да си четеш за удоволствие на
душата на място „слънчево, топло и сигурно”/.
Библиотекарките-участнички дават интересни идеи: лични дарения на прочетени
книги, интеграция на информационен и образователен процес, интензивни контакти с
издатели, по добра видимост на професията. Те са наясно със системния характер на
проблема с четенето – свързан с медии, обществена и семейна среда, училище,
8

Ето нейното мнение: ” Това, което им е интересно… ако го няма в библиотеката, се опитвам да го
набавя, вследствие на което си спечелвам читатели. По някой път аз самата се ядосвам, че им
предоставям точно тези неща, сега не знам дали да .. да изброя конкретни неща, които им предоставям...”

държавна политика. Но всички тези добри идеи не придобиват конкретен практически
характер – може би отново поради неофициални и разкрепостен характер на разговора,
който не предполага това.

Фокус група с издатели
1. Дефекти на дискусията с фокус група от издатели.
Дискусията с издателите се отличаваше с несъвършенства, които донякъде затрудняват
формулирането на изводи. Явиха се сравнително малък брой издатели/петима/, което е
близо до критическия минимум, приет за фокус дискусии, освен това важни типове
издателства не бяха представени, особено онези, които специализирано се занимават с
българска художествена литература, с преводна хуманитаристика и пр./. Това доведе до
трудности при артикулацията на позициите и различията между тях, както и до
цялостно „люшкане” на дискусията в случайни посоки. В резултат се получи картина,
която едва ли е характерна за цялата прослойка и която в по-голяма степен е следствие
от отделните индивидуални мнения на присъстващите издатели. Все пак смятаме, че
има основания за известни предварителни изводи.
2. Състояние на четенето, престиж на четенето и книгата
Като инвариант в отговорите на този въпрос се получи следното обобщено мнение:
„макар ние да нямаме проблем с нашата продукция, тя се чете… но общ проблем с
четенето очевидно има”: това становище в една или друга форма се поддържа от
всички присъстващи издатели. Те смятат че в обществото като цяло и особено сред
младите, четенето е загубило привлекателност и не се възприема като нещо
„съвременно”: «четенето като че ли е демоде вече, то като че ли се смята за нещо
безвъзвратно отминало..». Проблемът се задълбочава и от нереалистичните училищни
програми, които поставят непосилни изисквания към юношите /да прочетат за една
година огромен брой класически творби на европейската и руска литература/ - което
само допълнително ги отблъсква.
Кризата с четенето важи не само за младите - зрели и утвърдени читатели също се
оттеглят от книгата и като цяло намалява делът на активните читатели: „по-малко хора
посягат към книгата”. Може да се говори за „неграмотност” в България /не един, а
няколко издатели използват тази дума в дискусията/ и общата оценка е, че съществува

сериозен проблем, срещу който „трябва да се направи нещо”, „това е нашата битка,
на издатели, учители, родители…”.
Паралелно се говори не просто за криза, а и за промяна в типа четене и разместване в
йерархията между различните типове четене. Вече не е като „някога”, когато под
четене се е разбирало главно четенето на художествена литература – сега намалява
броят на онези, които четат „за удоволствие, за самото четене, за изживяването на
литературата”;

нараства делът на четящите по практически причини /образование,

кариерно развитие, информираност/. Все повече четат ясно определени студентски и
професионални публики, които знаят какво да искат и какви автори да търсят – а
българските издатели им предлагат това, което 45 години е било пропускано и сега
трябва да се наваксва. И ако престижът на четеното се е повишил, то това е станало
тъкмо с този тип професионално и практическо четене.
Прави впечатление, че при обсъждането на общото състояние на четенето, което
противопоставя художествена на „практическа литература”,

не се засяга масовото

четене на популярна художествена литература /бестселъри/, на психологическа,
парапсихологическа, медицинска автотренингова и

езотерична книжнина – този

проблем за издателите ще се появи в друг контекст, за това – по-долу.
2. Обща оценка на културната ситуация, която дават издателите.
Закономерно в дискусията се появяват разсъждения за причините на въпросните
негативни тенденции.

При обсъждането им издателите правят разлика между

глобалните тенденции и специфичната ситуация в България, която ги усилва. Към
световните процеси те изброяват нова динамика на живота, конкуриращите четенето
интернет мрежи, компютри, медийни дейности и забавления, световното намаляване
делът на художествената литература за сметка на професионалното четене - в България
според тях към това се прибавя и променената ценностна норма: младите да търсят
бърза и лесна реализация, която прескача традиционната образованост през книгата:
”Те смятат, че е по-важно за по-кратко време да натрупат пари чрез някаква друга
дейност, далавери и някакви други неща»/.и вече не следват максимата „който се учи,
той ще сполучи”.

1

. Т.е. четенето и книгата вече не са задължителна част от

нормативния образ на успешния и образован човек, те някак са се отвързали от идеята
1

Това твърдение, впрочем, донякъде противоречи на твърдението, че се чете професионална литература,
за придобиване на компетентности, нужни за кариерата.

за социална и кариерна „сполука”. Преди това не е било така - за собственото си
израстване издателите казват ”знаехме, че за да успеем във живота, трябва да сме
подготвени – трябва да четем, да учим. Докато сега, някак си, като че ли децата
бързат да излязат от училище, за да започнат работа, включително и студентите»/.
За издателите въпросите за състоянието на и престижа на четенето се оказват
неотделими от пазарните въпроси за промоциите, рекламата, платежоспособността на
населението, равнището на търсене и купуване на книги и пр. Затова към цялостната
неблагоприятна картина на четенето и променената културна ситуация, направени от
гражданска, родителска и лично-биографична позиция, естествено се добавят и
професионални наблюдения. Описват се последствията на икономическата криза – 10%
спад на продажбите на книги през последната година, бедните хора вече не могат да си
позволят да ги купуват /но дискусията пропуска растящите цени на книгите/. Изтъква
се, че желанието да се купуват и притежават книги намалява, дори повече от самото
четене: утвърдени читатели както преди четат, но вече предпочитат да заемат книгите,
не желаят да си ги имат вкъщи, защото за това са необходими физическо пространство,
пари и грижи. Но общият проблем с четенето не е сведен до пазарния – издателите си
дават сметка, че не всичко се свежда до нуждата от промоция и реклама: изтъква се, че
дори и най-успешните кампании /например „Якото четене”, организирано от няколко
издателства в сътрудничество със сайта „Аз чета”, които са регистрирали над 1 500 000
влизания, крият в себе си липса на истински интерес към книгата и четенето /от тези
1 500 000 само 4000 са били активните читатели, способни да отговорят на всички
въпроси, т.е. само един на приблизително 400 души се е заинтересувал истински от
кампанията, която при това е била с награди.
Образи и оценки на другите прослойки на полето на книгата и четенето.
Издателите смятат, че това проблемът е от такъв порядък, че засяга много прослойки и
играчи на полето на книгата, четенето и образованието.
Една от болките им е слабата връзка с медиите,

които те обвиняват в липса на

съдействие по отношение на съвместната „битка” за книгата – книгите трудно намират
достъп до медийна видимост, тарифите за реклама са твърде високи за скромните
възможности на българските издателства. Медиите не знаят кои са истинските книжни
събития, не ги отразяват, не актуализират навреме информацията, макар че издателите
редовно ги снабдяват с актуални данни, те не се интересуват от откриването дори на
централни, луксозни и модерни книжарници. Ако в това отношение частните медии са

донякъде оправдани, защото имат чисто пазарни интереси, то обществените радио и
телевизия би трябвало да обръщат далеч по-голямо внимание на промоции и
предавания на книги, както това се прави в чужбина /тук важни телевизионни
предавания за книги – например „Библиотеката” - са пропуснати и не са коментирани
от издателите/ От друга страна, според мнението на една издателка „Голямото четене”
е било твърде елитарно и назидателно, в него не е личало това, че четенето е
удоволствие и забава, отсъствал е спонтанния момент в него, който да привлече
читатели.
Връзката с библиотекарското съсловие се оценява като малко по-добра:
/”Определено между между издатели и библиотекари има като че ли по-сериозен
контакт, отколкото между издатели и учители»/, макар библиотеките да са бедни и
да са способни за съдействие само при наличие на добри държавни проекти за
библиотечно снабдяване. В тази връзка без носталгия се изтъква, че при социализма
библиотечното снабдяване е било на много по-добро ниво. Вината на издателствата,
които не предоставят на библиотеките определения от закона брой депозитни копия, не
се споменава, нито се обсъжда възможността издателствата да правят благотворителни
акции по отношение на библиотеки и учители.
Макар мнението за българското образование да не е блестящо, за учителите издателите
се изказват сравнително внимателно /”…не знам, тука има учители -

дали от

училището е виновно, дали родителите са виновни?»/, не си позволяват лесни упреци.
Но като цяло участниците-издатели не изглеждат добре информирани за състоянието
на нещата в училище - те боравят главно с разпространените фонови знания и слухове
за учителските проблеми /споменават за делегираните бюджети, с които не могат да се
поддържат училищните библиотеки, за училищните програми по литература са
претоварени с тежки класически текстове, споменават, че и има добри примери за
развити училища с добри библиотеки и компютърни клубове/. От българското висше
образование, освен констатацията, че и с него се „губи връзката”, се цитира само един
негативен пример – преподавател, който заставя студентите си да купуват и четат
неговия „преписан” учебник /очевидно се има предвид, че преводните световноизвестни учебници, които предоставят издателствата, са далеч по-добри/. С
университетските библиотеки взаимодействието се оценява като най-добро.
Като цяло, по-отношение на евентуалните партньори в „битката” за книгата, издателите
са на мнение, че те самите са най-активните: тъкмо те търсят контакти, предоставят

информация, но „обратната връзка някак се губи”, „контактите не са много силни”.
Макар че имат обществена подкрепа – инициативите им са подкрепени от университети
и академичните институции, БАН, «от учителите, творческите съюзи на журналисти,
писатели, художници», в последна сметка взаимодействие не се получава, „всеки
тръгва по своя път”.
Централната причина за това според участниците в дискусията е пълното отсъствие на
държавна политика в областта на четенето - за разлика от отговорната политика на
други държави в това отношение. Ето едно мнение: «..там [в Министерството на
културата] имаше първоначално една..един (национален) център за книгата, после
дирекция „Книга и билиотечно дело». Тези [звена] са с много слаб административен
капацитет, нямат ресурс и не могат да..да създадат това, което може би разбираме
от необходимото взаимодействие между отделните играчи и субекти на терена на
книгата. Включително и Министерството на образованието, младежта и науката
там има някакви контакти, които са правени от страна на издателите - да
подтикнем училищните библиотеки да бъдат институционализирани, да бъдат
вписани във закона за училищното образование. Да се поощрят учителите, да им
дадат ресурса за книги, даза личното им развитие, за професионално изграждане,
информираност...» Това индивидуално мнение очевидно се подкрепя и от другите
участници в дискусията. Не се посочват конкретни дейности на тези държавни звена,
нито се обсъжда ефекта им: /освен проекта за подкрепа на библиотеките, за който обаче
се изтъква, че е бил сбъркан, защото е снабдявал училищните и читалищни библиотеки
с книги, които те имат /»Ботев, Вазов...»/.
Може би защото отсъстват представители на издателства, издаващи съвременна
българска литература, издателите не коментират състоянието й, нито търсенето й от
съвременните български читатели - освен в следния случай: „Макар че всеки се опитва
да прави нещичко, когато нещата вървят нормално. Но ние ето какво правим: един
конкурс вече четири години, ако това е някакъв вид просветителство, за млади
автори, които не са издали книга. И се увеличават всяка година тези, които
участват, младите хора. Ние издаваме книгите им, проблемът е, че ние ги издаваме, а
те си стоят в нашите складове, не могат да стигнат до библиотеките, не могат да
стигнат до читателите просто. Знаете как е в България особено за българските
книги, но това е друга тема».

5. Автообраз на издателите.
В тази дискусия образът на собствената издателска гилдия и нейната дейност е белязан
от специфично раздвоение. В началото на разговора, след въпроса на модератора за
общото състояние на четенето, най-активите в дискусията издатели започват да
отговарят, като отчетливо предпочитат гражданската си пред професионалната гледна
точка. Затова и дискусията започва с обсъждане на общите културни и ценностни
процеси в България, намесват се „общественически” становища, както и наблюдения
от личния биографичен и родителски опит. Примерите от професионалния опит /поне в
началото на дискусията/ имат второстепенно значение: характерно в това отношение е
следното разграничение „нашата [т.е. издаваната от нас] литература се чете… Но
като наблюдател и като част от обществото извън моята работа, смятам, че има
проблем с четенето».
Тази, на пръв поглед неочаквано предпочетена гражданска позиция на говорене, е
всъщност свързана с едно от базовите внушения, което искат да направят издателите
/или поне част от тях/. Желанието им е да се представят не просто като агенти на
пазара, а като културна институция със съответната мисия и културна „битка”. Веднага
трябва да се отбележи обаче, че мисионерската амбиция и твърдението, че
издателствата са „културни институции” не са равномерно разпределени между
петимата участници:

един от издателите сравнява издателствата с театри и други

културни институции, които предлагат художествени продукти, при други културната
роля на издателствата е представена по-скромно /те трябва са филтри на качеството на
книжната продукция/, а при представителя на една от най-успешните в България
издателски фирми има мълчалив отказ от „мисионерския” начин на мислене той
намеква, че издателствата са пазарни субекти и задачата на издателите е да издават
професионално „за всеки вкус”, а не да отговарят за интелектуалните и художествени
качества на издаваното, за последното си отговарят авторите/. Но все пак всички
участващи в дискусията са единни, че общ културен и обществен проблем съществува,
и че „нещо трябва да се направи” – т..е всички участници демонстрират поне минимум
обществен ангажимент и не разсъждават само от професионално-пазарна гледна точка,
всички са съгласни, че трябва да се противодейства на неграмотността и оттеглянето от
книгата.
От друга страна, в образа, който издателите създават за себе си и своята прослойка, има
и друг аспект - макар вторичен или на второ място в дискусията, той винаги присъства.
Този аспект е рекламен - издателите се считат задължени в дискусията да говорят по

рекламно-позитивен начин за себе си, за своята фирма и за цялата прослойка. Ето едно
характерно изказване: „Аз смятам, че тука имат принос и издателите....защото
всички колеги или поне повечето колеги вече работят много професионално. Смятам,
че всичко, което излиза по света, много бързо идва в България. Даже някой път
определени книги идват едновременно с премиерите, които се правят в Щатите или
във Англия. Разнообразието, което се предлага [на пазара], е много голямо. И все поголямо става.” Същият издател продължава в същия стил в друга своя намеса: „Много
добре контактуваме [става дума за другите прослойки]. Ние просто в професионален
аспект не може да не контактуваме с тях, с всички тези библиотеки, на тях им е
нужна информация, която ние им предлагаме – каталози, бюлетини, което прави
също и Асоциацията. По-добри като консултанти, редактори, преводачи, много
университетски преподаватели... Сега вече не работим, но също работихме с
училища, опитваме се да правим срещи със детски автори по училища... Всеки издател
трябва да прави това, иначе не може да разчита на успех. Всеки [трябва да ] има
големи екипи от преводачи, редактори, които са...”. Както се вижда ясно, това е един
твърде позитивен и лъскав образ, който едва ли отговаря на издателското всекидневие,
но от който издателите се нуждаят при официално публично говорене.
Различието между двата образа – културно-мисионерския и авто-рекламния не се
забелязва: те и двата са твърди позитивни и лесно се „превеждат” един в друг /за това
по-долу/.
Към двойният авто-образ на издателите спада и селективното представяне на
конкретни техни инициативи, действия или намерения, с които те противодействат /или
препоръчват да се противодейства/ на проблема с четенето. Обикновено те са свързани
с традиционни неща за тяхната професионална област:

с промоции на книги,

откриване на добри книжарници, добра информация за читателите /каталози, сайтове и
пр./, с професионално предлагане на най-доброто и най-нужното, недопускане на
лошокачествена литература и пр. Особено място сред добрите практики обаче има
„спечелването на читатели” чрез популярни четива, четени за удоволствие /издателите
по принцип наблягат на тази удоволствена и забавна страна на четенето, без да я
критикуват – никой не я наричат „четене на глупости”, както предпочитаха да казват
някои от библиотекарите/. Ето какво казва една от издателките: „Например, ние със
преиздаването на Агата Кристи – една от най-популярните авторки в света всъщност запалихме много млади хора да четат въобще! Това го знаем [със
сигурност], имаме собствено проучване. Границата на четенето на Агата Кристи е

паднала примерно до тринайсет-четиринайсетгодишните. Тези деца, бих казала, като
прочетат няколко книги на Агата Кристи, те ще посегнат към други книги. От
художествените, те ще посегнат и към професионалните, вече със цел образование и
така нататък. Също така много важно е какво има на книжния пазар. Хайде сега да
кажем защо.. покрай вампирската вълна, знаете ли колко млади хора започнаха да
четат книги? Това е просто страшно гениален ход, не знам дали от страна на
Стефани Майер или на издатели, или на не знам...”. Другите издатели безрезервно
подкрепят това мнение: „, на някои хора първата им книга в живота е „Шифърът на
Леонардо”. Но оттам нататък и те също ще прочетат и някоя друга книга. Говорим тук
за реални неща. психологията, тя е ясна. Тоест трябва да има неща за всеки вкус, поразвлекателни или по-комерсиални, няма значение това според нас. Те провокират
желанието за четене…” Или пък: „Аз на това отдавам и [успеха на] тези неща,
вампирските саги. Ние също сме наблюдавали [подобни процеси] - да речем, преди
години ние направихме една-две адаптации, (едната) беше на „Под игото”. И много
ни ругаха: как сме могли да адаптираме „Под игото”!? Трябваше да им доказваме, те
колегите знаят, а и вие знаете, че да кажем французи, испанци имат „Дон Кихот”
едва ли не като комикс само и само да може да се запали детето, да тръгне да чете.
По-добре да тръгне от „Под игото”, отколкото от … хайде да не казвам какво... Но и
на усилията и на издателите се дължи това нещо, и на книжари..». Т.е. общото
мнение е, че всичко, което «провокира желение за четене», и «запалва детето» е
оправдано и хубаво да бъде издадено: въпросът на модератора докъде може да се
стигне с издаването на «зарибяващи» комерсиални четива и дали все пак няма някаква
качествана граница, отприщва дискусия за това кое е «добра» и кое – «лоша»
литература като мненията се разрояват от ценностен релативизъм /».. какво означава
лошо качество на текста, това е много така разтегливо понятие...»/ и мнения че не е
работа на издателя да преценява2, до увереност, че пазарът е този, който отсява
некачественото или до мнението, че никой не може да прецени какви са последиците от
една издадена книга и никой не знае, коя именно книга «ще промени света».

2

Ето едно мнение в тази посока: „аз много много не мога да приема това деление - знам, че съществува,
но това деление некачествена литература и качествена литература защо да го прави един издател?...
Значи някой може да приеме, че една Нора Робъртс е некачествена литература, но автор като [Марио
Варгас] Льоса е качествена литература. Ние издаваме и Нора Робъртс, издаваме и Льоса. Просто не
искаме [да ставаме арбитър] ..има си читатели за всяка книга. Въпросът е тази книга да бъде добра, да
бъде обработена професионално и предложена професионално. А вече авторът, който я е написал, си
носи отговорност за това какво е написал. Ние не искаме да..да ги делим по тоя начин….”.

На този фон препоръката на един от издателите

и за едно друго възможно

„популяризиране”, остава без коментар /и очевидно без подкрепа/ от останалите. Ето
това мнение, което звучи като самотна утопия: „Изключително важни са тези
разговори, дори рекламни кампании да ги наречем, за..за четенето. Също много е
хубаво да се популяризира и друго -

ролята на четенето за развитието на..на

интелекта на младия човек, дори на личностното израстване. Говоря за
съсредоточеното, самовглъбено или как да го наречем самотно четене, самотно
интелектуално преживяване, което е много малко възможно във другите визуалните
изкуства, дори и в четенето във интернет, четенето на медийни текстове в
компании и така нататък. Наши данни, които навремето събирахме от колеги,
правели изследвания във западни страни /Германия, по- специално/, показаха тази роля
на четенето за развитието на интелекта. Както учим математика не, за да станем
математици, а да се развият определени качества на ума, по същия начин четенето
развива личностни качества. Затова е хубаво, наред със така да се каже външната
страна – /престижно е да се чете, интересни са тези книги, вампирите са прекрасно
преживяване/, да се каже и рационалното – като четеш ще станеш по-гъвкав мозък,
по-реализируем човек… Или нещо във този дух, което служи за, за развитието на
личността, за реализирането.»
6. Външен образ
Видяхме, че авто-образът на издателите се раздвоява между „културна институция” и
„добри пазарни професионалисти”. Интересното е, че от първия аспект на тази образ –
не

следва

/както

при

учителите

или

библиотекарите/

–

някакво

гордо

„безсребърничество”. Напротив, аргументът „ние сме културна институция” се оказва
скрито пазарен аргумент, а „мисионерството” лесно и бързо се превежда на езика
очакваните преференции от държавата. Те трябва да направят издателствата особен
пазарен субект, привилегирован поради своята мисия: трябва да се намали ставката на
ДДС, да им се даде медийно време в държавните радио и телевизия, да им се осигурят
различни преференции, продукцията им да се изкупува по държавни проекти за
библиотечно снабдяване, дори издаваната от тях комерсиална литература да се тълкува
като просветителство – тя е похват за спечелване на читатели в ситуация на криза с
четенето. В дискусията чисто пазарните аспекти – продукция, оборот, печалба или
загуба – не се обсъждат без тази рамка: комерсиалното издаване на книги сякаш
винаги има един културен и политически аспект в повече от чисто пазарния. А и чисто

културно-политически проблеми в този контекст лесно се свеждат до пазарни:
например в дискусията проблемът за престижа на четенето често и лесно се подменя с
проблема за медийната видимост на издателски и книжарски инициативи, а издаването
на добра, качествена литература се обсъжда не толкова от гледна точка на ползата за
обществото, а от гледна точка на това, че издаването на такава литература създава и
утвърждава доброто име на издателството: т.е. то е успешен рекламен и пазарен похват.
От тази хибридност следват две неща:
Първо: това прави възможно нормативният образ на културната институция и нейната
мисия /който по причина на самата си нормативност се вижда единствено в позитивна
светлина/ лесно да се слива с авто-рекламния образ, който селективно и едномерно
подчертава само позитивни черти в издателската гилдия. Мисията гарантира рекламата:
след като в подобна неблагоприятна ситуация издателите са се заели с тази важна
мисия, няма съмнение, че издателите са професионалисти, те са в световните
тенденции, те развиват българската книжнина в много трудни пазарни, условия,
осигуряват много качествено издаване на книги с много качествени сътрудници –
автори, преводачи, редактори, те имат подкрепата на цялото общество. По презумпция
се допуска, че „издателите си следват своята мисия и не биха позволили
недоброкачествена, лошокачествена литература».
Всъщност подобен рекламен образ крие редица нелицеприятни страни на българското
книгоиздаване, книжна търговия и книгоразпространение. Огромните проблеми на
българското книгоиздаване: не се споменава нищо за малкия капиталов оборот, за
скъпите книги, за големите проблеми с качеството на превода, с отсъствието на
редактори, а често и на коректори, с дилетантизма на определени издателства, с
малките хонорари на автори, преводачи и редактори, със сложните отношения на
издатели, книгоразпространители и търговци и книжари, с нелоялната конкуренция на
някои издателства, с нерядката /поне допреди няколко години/ кражба на авторски
права, с нелоялната конкуренция на определени издателства, с цялостния „бриколажен
професионализъм” /Ландри,, Яна/ и пр.
Второ: за разлика от учители и библиотекари, които както видяхме се намират на
„сцената на признанието” и са травмирани от общественото отношение към тях,
издателите се намират на друга сцена, пазарна, рекламна и лобистка. Те искат да
представят ситуацията, своята дейности и гилдия по определен, еднозначно позитивен
начин – за да добият неща към които се стремят пазарно и практически. Културната им

мисия има функция по скоро на лобистки дискурс, отколкото да е наистина въпрос на
гилдийна идеология и да създава модели на идентифиция /както е при учителите и в помалка степен при библиотекарите/. Както видяхме, мненията, засягащи тази
мисионерска роля имат характера повече на реторически похвати, а утопията за
„другото” истинско четене има характера на остатъчна, нефункционална идеология.
В контекста на това, че реалната сцена, на която издателите виждат себе си е пазарната,
става ясно, защо те не страдат от никакви идеологически фиксации и травми, така
характерни за учителите – те не са националисти, не са носталгици по отношение на
социализма, не мислят за себе си в патетично-визионерски термини, ситуацията не им
изглежда толкова катастрофична, въпреки „неграмотността”. Те имат своите ниши,
своите публики, своите успехи. Отсъствието на гилдийна самокритика /характерно за
другите две прослойки/ може да се обясни с доминиращата роля на рекламния и PR
дискурс, който не допуска подобоно говорене.

Фокус група с учители
Обща оценка, която учителите правят на състоянието на четенето
В груповата дискусия участваха 7 учителки от различни столични училища. В нача.
След като модераторът представя двете, преобладаващи становища за съвременните
читателските процеси, песимистично и оптимистично, учителските мнения също сe
разделят на две, като едното от тях ясно преобладава /6 поддръжнички/, докато другото
становище е подкрепено само от една участничка. Според мнението на повечето
учителки криза в четеното категорично има - по-точно има промяна, която обаче не се
оценява положително, а като криза. Преди се е четяло много и задълбочено, младите са
потъвали, мислели и дискутирали върху книгите, днес не се чете, или се чете много помалко и то само от „избрани” деца. Доминиращата култура е станала бърза, визуална и
електронна, четенето на линеарни текстове на книжен носител, което изисква усилия,
днес изглежда трудно, а освен това и непрестижно - в култура, която внушава, че
всичко става лесно, без усилия. Ако има четене, то е кратко, избирателно, чете се
възможно най-малкия по обем текст, «книгите-тухли» вдъхват ужас, днес се чете с
минимум усилия и практическата цел да се придобие съвсем определена частична
информация. Обикновено се търси нещо конкретно в Интернет и се чете там /но това е
кратък, накъсан от различни други дейности процес/. Често не се чете, а се възприема
слухово прочетеното от други, предпочитат се съкратени издания, или направо се
гледа филма по книгата. Учителките имат интуиция за променения ритъм на живот бърз, консумативен и лесен,

който не цени усилията или продължителното

концентриране /»потъване»/ в нещо.
Само една от участничките е на мнение, че всъщност винаги се е четяло и ще се чете –
в този смисъл криза няма. Според нея днес четенето се е променило,”разширило се е”
/участничката има предвид, че са се появили нови видове четене като тези на
електронен носител/, но това не бива да се възприема негативно и носталгично, защото
според тази учителка всички типове четене са равноценни, разликата между четене на
книжен и на електронен носител не е съществена. Важно е да се печелят хора за
процеса на четене, както и какви качества може да извлече четящият от четивото.

Заслужава да се отбележи, че сблъсъкът на тези две мнения не предизвиква истински
спор с разгръщащи се pro и contra. Дискусията не се развива - всъщност, както ще
стане дума по-долу, постепенно самотната поддръжникчка на „разширеното” четене
постепенно бива включена в груповия консенсус по други основни въпроси.
В хода на дискусията постепенно се оформя общата картина на културната ситуация,
която се споделя от учителите-участници, чийто отделни елементи ще опишем по-долу.
Образ на съвременните ученици като читатели
Той почти съвпада с горното описание на общото състояние на четенето, просто
защото в отговорите си учителите по очевидност говорят всъщност само за своите
ученици и не обсъждат други читателските навици на други прослойки, включително и
своите собствени /с редки изключения за читателското поведение на родителите на
учениците/. Т.е. те сами ограничават полето на своите отговори единствено до
училищния опит и не допускат, че могат да бъдат запитани за нещо повече от това и че
като граждани и мислещи хора могат да се изкажат и по-общо.
Според дискутантите съвременните ученици са изцяло функция на своето време.
Младежката медийна и електронна култура се възприема от учителите главно, ако не
единствено, през негативен филтър – в нея се виждат предимно отрицателните й
характеристики /въпреки уговорки от типа „Аз нямам нищо срещу Интернет, обаче…”.
Типично за съвременните български ученици според преобладаващата група учители е
липсата на интерес и търпение към книгите, четене само под натиск отвън. Четенето на
по-малките /5-7 клас/ все пак е по-мотивирано и интензивно /но те имат по-малко
търпение, по бързо се отклоняват, повече се плъзгат по повърхността/, а четенето на поголемите /11 – 12 клас/ се преценява като лишено от мотивация и истински интерес,
по-умно, но отново характеризиращо се с бързане, отказ от усилия, незадълбоченост и
повърхностност. Учениците нямат способност за концентрация, защото четенето на
екрана на компютъра предполага „многоканално” разсейване на тяхното възприятие
/”те са си пуснали Скайпа, докато четат на компютър”/. Съвременните тийнейджъри не
могат да стоят на едно място и да четат дълго /”имат в училище компютърна зала,
така че и в училище могат да четат на компютър. Но те нямат това търпение. Ние
едно време изкарвахме по 2-3 часа в библиотека. Те в библиотека не стъпват»./
Участниците във фокус дискусията се оплакват още и от липса ученическо „потапяне”
в книгата,

т.е. концентрирано четене с участие с фантазията и инвестиция на

личностни енергии, дейност, способна да те изолира от околния свят. По тази причина

прочетеното трудно се разбира, освен това отсъства и елементарна литературна
компетентност /участничките говорят за ”безпомощност, неосъзнаване на контекстови
смисли, неспособност за възприемане на метафоричен изказ»/, така не е възможно да се
достигне до „дълбочината”, „посланието”, „красотата”: - «те [учениците] сякаш се
страхуват от това да се замислят повече», казват учителите. Според тези учители става
дума дори за повсеместна езикова и техническа неграмотност при четенето, особено в
някои училища.
В резултат, прочетеното не се запомня - ”според учителската преценка съзнание на
подобни деца услужливо почва да изтрива ненужна за тях информация». Прочетеното
не може и да се обсъди или да се комуникира добре - поради ограничения набор от
думи на ученическия жаргонно-популярен референтен речник, с който тийнейджърите
описват и се обясняват всичко /цитира се ученическо изказване за Хамлет, че е голям
„екшън”, което буди тъжния смях у едни учители и идеи у други, как подобно
възприятие на „Хамлет” може да се използва за стимулиране на четенето/.
Т.е. всъщност болшинството от участниците във фокусната дискусия не виждат и не
коментират нищо позитивно в новата младежка електронна, медийна, многоканална и
интерактивна култура – те изцяло я преценяват през традиционните си литературоцентрични представи. Често се повтаря се твърдението за липса на „духовност”
/каквото и да значи тази дума/.
Образ на средата, в която се развиват усилията на учителите
Културната и социална среда е оценена като враждебна, незаинтересована, рушаща
авторитета на учителя. Тя се възприема от учителите-дискутанти по селективно-мрачен
и смътно-приблизителен начин, без да личи детайлно познаване на проблеми, свързани
с образованието, публичността, книгоиздаването и пр. /т.е. учителите не демонстрират
детайлна гражданска информираност по въпросите, които им се струват болни,
предпочитат общите метафорични оценки/. Като цяло тази среда се мисли като пошла,
цинична и криминогенна – до училище се появяват вулгарни реклами, младите четат
книги, които им дават криминални образци на поведение, в градския транспорт се четат
пошли като полиграфия и съдържание четива, на власт е консумацията на лесното,
бързото, „картинката”. Моделите на живот, които средата предлага, са всъщност антимодели в морално и правно отношение - една от участничките заявява, че учениците
четат „литература, налагаща модела на мафиотския живот,... един седмокласник...

осъзнава, че е по-добре да живее като мафиотите, отколкото като стойностните
хора. И е по-лесно, и е по-рентабилно»/.
Споделеното твърдение е, че в подобна среда културните и образователни институции
работят незадоволително, несравнимо с това което са правили „преди 20 години”.
Учителските дават за пример книгоиздаването и книжния пазар в България /без да се
позовават на изследвания по въпроса/ – всичко се издава, но подходяща книга трудно
се намира, книгите са твърде скъпи и недостъпни за ученици и учители /а преди не е
било така, всеки е можел да си ги позволи/. Библиотеките имат беден фонд и в тях не
стъпват ученици, мързеливи библиотекарки не искат да им се създава допълнителна
работа, четат се стари издания, парцаливи и облепени с тиксо. Литературните музеи са
затворени, ученици на две преки от Националната художествена галерия не са стъпвали
в нея, в семейството не се чете, а родителите ругаят учителите пред самите ученици.
Една от участничките заявява по този повод: «Не може един учител да бъде одумван
от родителя и то с думи, които не са за пред деца, и същото това дете повтаря
модела в училище. Защото в тези години те не могат да различат родителския
авторитет и учителския».
Положително се оценяват добре издадената полиграфски поредица от класически книги
на „Труд”, но заедно с това се изтъква, че тъкмо това издателство издава „обезкостени”
класически романи, съкратени до около „50-60 странички”. „Голямото четене” също се
харесва и оценява позитивно, но общото мнение, че то едва ли е повлияло съществено
на това кой чете и кой не. Като цяло, медиите и популярната бестселърна литература,
въпреки отделни положителни примери, се оценяват много негативно: «В миналото ни
журналистиката беше заставена да пише само доброто. Сега като че ли е заставена
да пропагандира само лошото».
Негативна е оценката и на „свръх-институцията” – българската държава. „Аз не
виждам да има държава, няма държава”, заявява една от дискутантките, „къде е
държавата”, пита друга, която описва как със собствени средства закупува книгинагради за ученически състезания. Участничките в дискусията споделят мнението, че
отсъства промислена културна и образователна политика:

вече няма „център за

книгата”, няма стимулиране на книгоиздаването чрез икономическа регулация
/държавата не намалява ставката на ДДС за книги/, министерството не се допитва до
учителите, дава се превес на информационните технологии и на английския, вместо на
българския език и литература, и „сякаш има цяла политика срещу училищните
библиотеки», часовете са малко, програмите са трудни.

Макар че дискутантите непрекъснато изтъкват и контра-примери, положителни
примери на учители, училищен мениджмънт и училищни библиотеки, за

тях е

очевидно, че тези добри практики не се дължат на средата и институциите, а на
конкретни индивиди и обстоятелства – всичко „зависи от хората”, както казва една от
участничките. Така добрите примери нямат силата да дадат тон на цялата картина, те не
са представени като ефект от политики или системно развитие на институционалната
среда, а се винаги се явяват „контра-примери”, възникнали въпреки обстоятелствата,
благодарението на усилията и хрумванията на един или друг предприемчив
„възрожденец” /за носталгията по образа на „даскала” ще стане дума по-долу./.
Мнение на учителите за учебни програми, задължителна литература, учебници
Тук мнението на участниците в дискусията /което е общо взето единно/, формулира т
невидимо две различни тези, които всъщност са трудно съединими, ако не и
противоречащи си.
Според едната учебните програми са свързани със сложни изисквания, отдалечени във
времето и трудни за възприемане текстове, както и с огромен обем за четене - което
кара учениците да губят интерес. Една участничка казва, че това са дълги, дълги
списъци с произведения, голям обем, който не се чете - или пък се чете от родители и
баби, а ученикът възприема текстовете слухово, т.е. четат му ги други. Друга посочва,
че повечето творби в 12 клас са литература, далечна в историческо и смислово
отношение, която учениците не разбират и това не може да ги мотивира да четат. Трета
изтъква, че се налага понякога сложните програмите и програмните изисквания да се
принизяват заради нивото на грамотност на учениците в конкретното училище, тъй
като училищата и учениците са различни /това е и единственият случай, в който
участничките в дискусията се натъкат – макар и

много бегло до

проблема за

социалните и културни неравенства/
Най-неочаквано обаче, когато се отваря темата за българската класика, участничките в
дискусията забравят своето единомислие за «дългите и сложни списъци», четени
главно от родители и баби. Оказва се, че за истинско изучаване на класиката /което
въобще не се подлага под въпрос, в това отношение между участничките в дискусията
цари пълен консенсус/ е необходимо да се увеличават часовете и дори вече се включат
обратно в дългите списъци вече отпаднали произведения – т.е. трябва да се утежни
допълнително и без това тежката и исторически трудна литературна програма. /»Аз
съм твърдо „за” преподаване на класиката. Тя е проверена, стойностна, значи това е

някакво мерило, изобщо не мисля, че трябва този въпрос да се дискутира», казва една
участничка/. При това, трябва да се учи именно българска класика /европейската се учи
достатъчно, това е общото мнение/ - пътят за изграждане на европейска културна
идентичност минава през българската, както казва една от участничките «аз така
преподавам - ние не сме в Европа от две години, ние сме в Европа от 9-ти век». Появява
се дори мнението, че трябва да се върне повестта «Мамино детенце» на Л.Каравелов
/чийто език и сатиричен стил са истински „преводачески” проблем за децата/, тъй като
тя е изключително подходяща - чрез нея да се преподават понятия като портретна
характеристика, хумор, сатира и гротеска.
Мнение на учителите за съвременната българска литература
Въпреки, че участничките в дискусията плахо изказват мнение, че в учебното
съдържание могат да се включат и съвременни автори, тук познанията са скромни, а
колебанията – големи. Първо, самото понятие за съвременна българска литература е
странно – при първия въпрос на модератора в тази посока, отговорите се насочват към
произведения на Емилиян Станев и Валери Петров отпреди 40 години. Едва след
мнението на модератора, че това все пак не е съвременна литература, се появяват нови
имена и заглавия. Споменатите автори не са много - Захари Карабашлиев,

Алек

Попов, Георги Господинов, Теодора Димова, Людмила Филипова, Павел Матев,
Стефан Цанев, Надежда Захариева, Дамян Дамянов, Емил Андреев. Недялко Йорданов,
Николай Хайтов, Блага Димитрова, Петя Дубарева. От тях, в точния смисъл на
«съвременни

български

автори»

/публикували

наскоро

книги,

обсъждани

в

литературния печат, получили награди, участващи в публични събития и пр./, могат да
се смятат само шестима – Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Алек Попов,
Теодора Димова, Емил Андреев, Людмила Филипова. Останалите са спомени от
социализма, някои от които превърнали се в популярни и популистки медийни звезди
/Недялко Йорданов, Стефан Цанев/, а значителна част /Николай Хайтов, Блага
Димитрова, Дамян Дамянов, Павел Матев/ освен, че вече не са между живите, са
направо цитат от това, което официалната социалистическа култура смяташе за
«съвременна литература». От популярната и доста четена литература се споменава само
бест-селърната Людмила Филипова, която обаче е украсена с «високи» литературни
качества /определена е като интересна и многопосочна/: а отсъствието на медийно
популярни автори като Христо Калчев, Георги Стоев, Мартин Карбовски, Боби Цанков,
Иво Сиромахов /които се появяват нерядко в масовата социологическа анкета/ говори

от една страна, че учителите пазят «високия» смисъл на българската литература, а от
друга – че са напълно откъснати от актуалните процеси на масовия книжен пазар и едва
ли ги познават. По аналогичен начин не се споменава и нито един от съвременните
български автори, известни в затворените и елитарни мрежи на най-съвременната
българска литература, сред читателите на „Литературен вестник”, сп.”Страница”, в
средите, около специализираната върху дебютна българска книжнина издателска къща.
Жанет 45, във феминистките среди, около доскоро съществувалото списание „Алтера”,
в писателските среди, около eлектронни сайтове за съвременна поезия като еLit, около
промоциите и наградите на книжарница «Хеликон», на пловдивското издателство
«Христо Г.Данов”, на доскорошната награда „Вик”, от акциите на «Бързата
литература», на групите ЛитТурне и ЛитМоб, Устата и пр. Не се появява името на нито
един автор и литературен кръг извън столичните.
Отношението на учителките, участнички в дискусията, към смятаните за съвременни
български автори, може да бъде определено като недоверчиво-класическо и
музеифициращо: те се колебаят дали да ги допуснат в учебното съдържание, допускат
ги само, ако им припишат статут близък до класическия: «На мен ми липсва много
съвременната българска поезия. Петя Дубарова е много достъпна и за среден, и за
горен курс. Вече, мисля, е открит неин музей» - т.е. преподаването на съвременна
поезия и легитимирано от вече наличното «музейно» отношение към Дубарева. Ето и
още един показателен диалог между модератора и една от участничките:
Б.Милушева: Можем да провеждаме дискусионнни студии върху тях. Но още им е
кратък творческият път, не бих се осмелила да ги включа в учебно съдържание.
Ал.Кьосев: Тоест - вие предпочитате да преподавате класика.
Б. Милушева: Да, когато те станат класика, тогава [ще ги включим].
Ал.Кьосев: Добрият класик - мъртъв класик!
Задачата на съвременните писатели, според някои от участничките, е илюстративна и
«въодушевяваща» – да видят учениците, че има и живи писатели, да се въодушевят от
този факт: ето едно мнение «Тази година имам грижата да поддържам връзките с
читалище „Петър Берон”... те имат всяка сряда „Литературна гостоприемница”`...
учениците така видяха Н.Захариева и стигнаха до поезията на Д.Дамянов и до Емил
Андреев. Бяха очаровани. Видяха ги живи и казаха „Ама то имало живи писатели!”.Те
явно ги митологизират в съзнанието си и изведнъж виждат едни нормални хора,
които при това са много интересни като събеседници и това ги запалва». Учителката

не се запитва в резултат на какво се появила музеифициращата «митологизация» на
писателите и дали училището няма роля в това отношение.
Авто-образ на учителите за своята професия и роля.
Авто-образът, който учителите имат за себе си и социалното място на собствената си
прослойка, е противоречив,
колебае

между

духовната

изпълнен с напрежение и скрита потиснатост. Той се
себе-героизация,

паралелна

себе-виктимизация

и

полуизказаните страхове и обиди, свързани с липса на признание, маргиналност,
финансова мизерия и депрофесионализация. При това, някои от участниците в
дискусията си дават сметка за тази множественост и парадоксалност на позицията си и
твърдят, че са „останали в професията за изненада на околните”. Ето и по-подробен
анализ на отделните аспекти на този сложен възел.
От една страна, участничките в дискусията смятат, че учителите имат много високо
„духовно” място в това общество: те са негови „ментори” и градители, пазители са на
неговите духовни, вечни и класически стойности, които обществото понастоящем
пренебрегва. Като цяло са едва ли не единствения безкористен център на това
общество, излъчващ културна и морална енергия /често пъти това е изказано с особена,
приповдигнато-патетична, малко остаряла реторика, която е някак неотделимо сраснала
със самото твърдение/. Като илюстрация, ето характерно мнение на една от
участничките /и то на учителката с индивидуално мнение по въпроса за „разширеното
четене”/: „по отношение на духовността в момента в България, единствените
носители на духовност са учителите. От там, ако тръгне нещо, тръгва. Нито медии,
нито обществени организации, нито държавни организации, просто използвам тези
подтеми, които се появиха, за да взема отношение. Защото те са важни за нас, за
учителското съсловие, защото върху гърба му всичко се случва в тая страна, за да се
движат нещата напред по някакъв начин.».
От друга страна, като болезнен парадокс се преживява това, че макар от тяхната роля и
социално място би трябвало да произтичат престиж и уважение, на практика не е така.
Участниците в дискусията са единни в мнението си, че съвременното българско
общество им отказва признание – и под формата на справедливо и достойно заплащане,
и в морален и интелектуален смисъл, като признание на авторитета, усилията,
ключовото социално място и опита. „.Ролята на учителя все повече, с болката тук и
другите колеги ще споделят, умишлено ли, не знам, все повече се принизява».
Симптомите за това „принизяване” и пренебрежение са търсят от участниците в най-

различни аспекти на професионалния живот, в цялостната враждебна среда, която ги
обгражда – от Министерството и неговите служители, които спускат планове и
програми, без да се допитва до учителите, от медиите, които разпространяват митове за
професията и хората, които се занимават с нея, до агресивното и неуважително
поведение на родители към учители /демонстрирано пред самите деца/. Учителите не са
в състояние да конкурират пошлите, но атрактивни образци, които внушава вулгарната
външна среда, не могат да изпълнят мисията си – да внушат пиетет към книгата и
литературата в общество, което не уважава духовните усилия и пренебрегва това, което
те правят. Прослойката започва да развива болезнена свръхчувствителност по подобни
въпроси - една от участничките се чувства обидена дори от това, че според скорошно
нареждане на МОНМ на учителите им е „иззето” правото да четат на глас
произведенията на матурите и това е възложено на професионален артист, тъй като
публично се разпространило, че „учителите сричали”, казва тя с горчивина1.
Участниците в дискусията са особено чувствителни по въпроса за уважението, което
според тях им дължат най-вече учениците и което не винаги получават. Обидата е така
голяма, че те твърде неохотно признават този проблем и го формулират евфемистично:
Ал.Кьосев: Сега ще попитам нещо много лично. Има ли случай на пренебрежително
отношение на ваш ученик по повод на ваши препоръки?
Б.Милушева: Разбира се, това е напълно естествено. Естествено е, всички да не
реагират по един и същ начин. Както във всяко общество
Репликата на друга участничка обаче говори, че нещата не са така уравновесени. Тя
прави косвено признание: „при малките деца това пренебрежително отношение е поомекотено. Тоест - не е така агресивно показано. Но ако е показано още в тези
години, говори, че нещата по-нататък могат да станат по-зле.». А следващият
отговор не оставя съмнение за това че има проблем, макар да премълчава неприятните
му подробности: «„По въпроса за престижа на учителя мисля, че всички сме на едно
мнение...». Т.е. след въпроса на модератора е възникнал сякаш мълчалив консенсус –
както преди това казва една от участничките, всички участници мълчаливо споделят
мнението, че това е «болен и вечен проблем». Като несправедливост участниците в

1

Друга участничка възразява на това мнение и твърди, че четенето на артист-професионалист е по—
ефикасно, но самата поява на обидата е показателна за равнището на болезнена чувствителност, която са
развили учителите.

дискусията посочват и това, те учителите са лишени от възможността да извършат
адекватни санкции срещу агресивните ученици. Те няма как да бъдат изгонени от
училище, защото поради делегираните бюджети училището е принудено да се бори за
всяка бройка ученик и не може да си позволи да го изключи.
Някои от участниците в дискусията си дават сметка, че може би критиките към
учителската прослойка не са само несправедливи. Те осъзнават освен това и
обективните проблеми и опасности пред ролята на учителя, произтичащи от ниското
заплащане и липсата на признание. Макар и плахо, формулират критики към
собствената си професия /които могат да бъдат тълкувани и като опасения и страхове/:
Една участничка изтъква, че чете ученическите мнения за себе си и за своите колеги
във Фейсбук и горчиво добавя: „.когато вляза във Фейсбук, там коментарите са найточното нещо. Не винаги са добронамерени, но там личи авторитетът на
учителите». Друга е по-крайна и вижда въпроса от повече страни, с повече комплексни
социални връзки: «Лично аз мисля, че това [за престижа на учителя и признанието на
неговата социална роля] е един много тежък и тъжен въпрос. Първо, защото
традиционно статусът на учителя е много нисък. И второ, за голямо съжаление, и
експертният статус [на самите учители] на места е много нисък. Какво имам пред
вид - първо, нашата професия независимо в какви училищни степени се разпростира, е
много ниско платена. Това е една болка, която е вечна, имам чувството. И
исторически, и съвременно погледнато, не може да се позволи една професия, която е
свързана с менторство в обществото и с изграждане на самото общество, да бъде
поставена на едно от последните места по статус - финансово. От там вероятно
произтича и втората болка, и вторият проблем. За голямо съжаление не навсякъде
учителите са експерти. Това трябва да си го кажем, защото всички се сблъскваме с
такива елементи от нашите колективи. За мен това са два огромни проблема. Но ако
се реши първият, много успешно ще се реши и вторият.».
Подобно мнение споделя и друга: ”Факт е, че има и много социални аутсайдери в
нашата професия... Но болката ми е за тези, които идват след нас. Ние сме останали
в професията, за изненада на околните, значи го правим съвестно»
Както се вижда, независимо от уговорките, между репликите на участниците се
промъква опасението, че те могат да изпаднат в позиция на аутсайдери, да не са на
съответното професионално ниво, да се уморят и демотивират... Една от учителките
заявява откровено своята умора: « - за всяко едно нещо [учениците] трябва да бъдат
учени. А и ние вече нямаме търпение.” А най-сериозния социален проблем, за който

учителите не са слепи, е това, че не идват млади, енергични и талантливи, мотивирани
кадри – нови учители – в училище, прослойката застарява, създавайки у тях усещане, че
са «последни мохикани» на истинската култура, която си отива.
Определени изказвания на участниците демонстрират, че учителите са развили - като
антидот спрямо липсата на актуално признание - ретро-утопия, идеализираща ролята на
учителя от митологичната епоха на българските ценности, Възраждането /тя издава и
цялостната обърнатост на прослойката към идеализираното миналото и наследството,
което учителите се чувстват длъжни да опазват/: „…Аз много бих искала да се върне
времето на Възраждането и да ни наричат с думата даскали - с оная почит и
уважение, а сега думата със съвсем друго значение се употребява. И даже много
често в училище не за мен, защото пред няма как да го кажат, но казват „даскал” [за
други колеги] - ами това е хубава дума за мен!. И аз трябва да им обясня, че не се
обиждам от думата.”
Не може да не се изтъкне, че паралелно с този героизиращо-виктимизираща
автоидеология, участниците в дискусията с удоволствие говорят и конкретно, в
практически план. Те споделят свои добри практики и хрумвания, което показва, че са
активни и мислещи учители, които винаги търсят начин да се справят с проблемите в
училище. Разказват интересни инициативи за стимулиране на четенето – team work по
драматизация на известни български произведения, които се превръщат в училищни
събития, създаване на литературни клубове, срещи с писатели, посещения на галерии и
разглеждане на произведения на изобразителното изкуство със сходен на съответните
писатели стил, четене на глас пред по-малките със спиране на мястото на найинтересното и подкана „Прочетете сами по-нататък”, позитивни примери с техни
връстници, които имат културни успехи и пр. Дават и интересни препоръки към
училищните програми и институциите – освен за повече часове, за разделяне на
многото ученици по групи /както е по английски/, за междупредметни връзки,
специални часове по четене, критическо дискутиране на съвременни автори и пр.
Външна оценка на авто-образа
Дотук описвахме картината, която имат дискутантите по отношение общото състояние
на читателските практики, на външната социална среда, на собствената си професия,
на учениците. Реконструирахме позиции и аргументи, споменахме и няколко думи за
скритата динамика в тази дискутираща среда. Така или иначе, това беше преди всичко
реконструкция „отвътре”, целта беше да се опише плътно гледната точка на самите

учители, участници в дискусията, да се възстанови общата картина - такава, както я
виждат самите те.
Сега ще сменим оптиката и ще се опитаме да опишем онова, което участниците в
дискусията не виждат – ограниченията на тяхната картина, слепите петна,
деформациите, травмите, компенсациите, автозаблудите.
На първо място, участниците в дискусията не си дават сметка за своята малко
изкуствената, малко старомодна театрална поза, свързана и с особена, официална и
също старомодна реторика. Тази реторика не е съвсем на повърхността на разговора,
освен това при някои учители тя е изразена по-откровено, отколкото при други, които
рядко прибягват към нея. Симптоматично обаче, веднага щом се заговори за културни
ценности и проблеми на тяхното преподаване, задължително изплуват думи като
„отечество”, „родна реч”, „класиката като мерило” – т.е. бързо се стига до позоваване
на пределни, легитимационни цели, даващи сигурност – които са изразени с метафори с
десетилетна

давност.

Цялостният

стил

на

фокус-дискусията

може

да

бъде

характеризиран като притежаващ двойно реторическо дъно - под всекидневния маниер
на разговор, с който се обсъждат обикновени всекидневни проблеми, от време навреме
избива

споменатата

приповдигната

„официална

реч”

–

било

като

псевдотерминологичен език, неадекватен за контекста на дискусията, било като
втвърдени дидактично-бюрократични клишета, било като далечен отглас от дървения2
език на комунизма.

Ето няколко разбъркани примера за подобни пробиви: „В

дванайсети клас приключихме образователния процес... /вместо всекидневното «онова,
което учим»/, «учим двете големи епически форми» /вместо всекидневното «двата
романа»/, «представено е фабулното отношение» /вместо отношенията във фабулата/,
«възприемането

на

линеарния

текст»

/вместо

по

обикновеното

«текст»,

«повествователен текст»/ «кои таргети според мен най-много четат» /вместо кои групи
четат най-много/, «Времево не сме отдалечени от тази лятна ваканция...» /вместо
лятната ваканция не е така далеч/, «в ролята на училищните библиотеки е много важен
личностният фактор» /вместо много важна е личната роля на библиотекарките/,
«урочни статии». /вместо уроци/,. И още цяла поредица от клиширани фрази, които
звучат като цитати от дървена, официално-стереотипизирана реч: «в това динамично
съвремение», «трябва да намерим онова разковничето» «учителите са носители на
2
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духовност», «един Вазов», «един Пушкин», «един Йовков», «един Петър Увалиев»,
«една Людмила Филипова» «искам да споделя още, че сме длъжници на съвременната
българска драматургия.», «с голяма болка трябва да кажа, че в средствата на градския
транспорт /а не в трамваите и автобусите/ се четат пошли издания», и прочее «средища
на култура», «текущи проблеми», «смея да направя такова изявление», «застъпвам
становището, че....». Вероятно този втори, официален дискурс, който избива под
първия, демонстрира, че учителите през цялото време се чувстват в официална
ситуация, на нещо като сцена, на която трябва да се доказват и показват - и то откъм
официалната си, най-знаеща и интелектуална страна. Всъщност употребата на подобни
неуместни за контекста изрази, близки от една страна до наследството на тоталитарния
идеологически език, от друга - до традиционни малапропизми /под термина обикновено
се разбира употреба на думи и изрази «от високия и учения стил», които са «не в
целта», твърде дълги и неадекватни са, или пък са сбъркани, с наивна и неадекватна
претенция да изразяват култура и начетеност3/,

е стар симптом за несигурност и

културен комплекс за малоценност, за желание за авто-показване и непрестанно
търсене на признание.
Изглежда, с тази авто-театрализация на своята професионална поза, учителите
отговарят на тежкия психологически проблем пред цялата прослойка - разминаването
между желания и реалния образ, маргинализацията на социално място на учителя в
една фрустрираща външна реалност, за която стана дума по-горе. Симптом на
професионалната травма е и това, че те рядко и неохотно изразяват своите опасения,
потиснатост, обида и умора и предпочитат този особен, малко позьорски културен
стоицизъм, свързан с героическата роля на „ментора”.
Ако това е формата компенсаторната реакция, то съдържанието й е в принципно
консервативната позиция, свързана с ценностното охранителство на печатната култура
и нейното ядро, художествената литература. И неочаквано, но закономерно - с нов
национализъм. В резултат на недоволството си от това, което се случва с младото
поколение, учителите развиват култ към книгата и „голямата” литература, които не са
обект на критическа рефлексия: книгата е носител на „красотата” и „дълбочината” тя
„ухае”, както казва една от участничките в дискусията, а други добавят „класиката си е
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класика и трябва да присъства в часовете”, „За класиците – с две ръце „за” „тя
[класиката] е фундамент на култура” , „Аз съм твърдо „за” преподаване на класиката.
Тя е проверена, стойностна, това е някакво мерило, изобщо не мисля, че трябва този
въпрос да се дискутира». Както видяхме, по-горе култът към литературната класика
води и до противоречие в собствената позиция на мнозина от участничките – те
забравят предишните си оплаквания, че програмата и претоварена, а списъците с книги
са дълги и трудни, и искат още часове, още класически произведения, повече минало и
наследство. Което вероятно е свързано и с отказ от критическо преразглеждане на
предишни, дългогодишни навици на учителя, практикувани и от тях самите – те не
искат да приемат, че общественото мнение и институциите вече са отхвърлили подобни
неща /например преподаване на «Мамино детенце»/.
Допълнително, тази охранителска позиция говори за липса на експертна осведоменост
и провинциализъм в научно отношение – нито една от участничките в дискусията не
изглежда информирана за това, че от повече от 30 години насам по въпроса за
«класиката» и «канона» и в световното и в българското литературознание е имало
горещи дискусии и, освен консервативни поддръжници на «класическото», то има и
много радикални критици със силни аргументи. Участниците в дискусията изглежда не
са чували за «културните войни», както и за сериозните, и теоретични, и методикопрактически конфликти около учебните планове и представеността на «литературите
на мнозинството» и «литературите на малцинставата». «Класиката», за която говорят, е
очевидно монолитно национално, българско явление - абсолютна ценност, която
«изобщо няма защо да се дискутира». Понеже не е въведен специално от модератора,
въобще не се появява въпросът как определени български класически произведения, в
които често се появяват не особено положителни образи на турци, роми, евреи и пр.,,
могат да бъдат преподадени и да излъчат примери на живот и поведение или модели на
идентичност за ученици, които не са българчета, а са от турски, ромски или еврейски
произход.
Казаното обяснява онова, което нарекохме неочакван и донякъде нов културен
национализъм на учителките по литература, участнички в дискусията. Ето една
характерна ситуация, възникнала по време на дискусията. След като модераторът е
обърнал внимание, че когато се е говорило за класика, по подразбиране е ставало дума
само за българската литературна класика, той въвежда въпроса, дали не сме вече
европейци и не е необходимо да се преподават повече европейски класици. Получават
се следните симптоматични отговори:

О. Т.: Ако беше преди 20 години, щях да кажа колко е хубаво да има повече
чужда литература, но сега съм на противоположно мнение. Преди две години
ги карах децата да си напишат текст на стихотворение или песен, който да
им харесва. Само английскоезични текстове. Жаргонът, дори в тролея, и той е
българо-английски. Аз не знам откъде те ще научат добър изказ, ако не от
българската класика. Защото това ще доведе и до европейско самочувствие. Те
не познават имена дори като Радичков, който носи европейско значение. Какво
да говорим за фигури като Петър Увалиев…
Б.М: Аз съм солидарна с това,че българската литературна класика е част от
европейската. И когато това се преподава в тази насока, аз така преподавам ние не сме в Европа от две години, ние сме в Европа от 9 век. В този смисъл
няма нищо страшно, че чрез нашата литература се изгражда европейско
съзнание. Това си е факт – общият литературен процес в Европа засяга и
нашата литературна класика. Разбира се, аз лично нямам нищо против да се
изучават повече западноевропейски автори, но бих попитала, не са ли те
достатъчно в учебното съдържание за 10 клас? Достатъчно много са според
мен - значими, интересни, свързани с отделни епохи и направления.
М.М: Далеч съм от Войников, но заплахата „родно-чуждо” съществува днес,
както казва колежката. И затова не бих имала нищо против съвременните
европейски образци, но нека не бъдат за сметката на традиционното,
родното, нашето.Защото кои, ако не ние, трябва да покажем нашето.
Категорична съм, че много внимателно трябва да се борави с чуждата
литература.
Както се вижда, мисли се в категориите на непосредствената заплаха за загуба на
културна идентичност. «Родното» е сякаш обсадено от «чуждото» /самото чуждо се
някак скрито се смесва с жаргона, популярната младежка медийна култура, онова,
което е в «тролея», т.е. цялата пошлост на враждебната външна среда, чийто образ
анализирахме по-горе/. Затова на всички участнички в дискусията им изглежда
естествено най-непосредствената грижа да бъде възстановяването на правата на
родното в неговите ценностни основания –

българските литературни класици.

Парадоксално, българската литература се оказва достатъчно всеобемна да включи и

Европа в себе си – тя е европейска /и то – от 9 век/, защо тогава да търсим други
основания за изграждане на европейска идентичност? Скритият конфликт и разнобой
между културно-национални и глобално-граждански ценности в учебните програми,
включващи без взаимна координация както патриотично възпитание така и гражданско
образование, не се коментира и изглежда не се осъзнава4. Застрашено и свито в себе си,
самото «родно» /разбирай „българско”/ е в режим на себе-показване и себеутвръждаване пред неясен цивилизационен Свръх-Аз; представено в този режим, то
изглежда ценностно, културно и етнически хомогенно. Не възникват въпроси за
евентуалната нееднородност и множественост на културите в рамките на съвременната
българска държава, за асиметрията на тяхното представяне в рамките на образованието,
за евентуална нужда от мултикултурно преосмисляне на очевидния монопол на
«българското», залегнал в учебните програми. За чуждото /под това се разбира по
очевидност «европейското» или «англоезичното», други чужди култури не се засягат в
дискусията/, участничките се изказват сдържано и дистанцирано «нямам нищо против
съвременното европейски образци...», «не са ли достатъчно европейските класици?»,
към тях се препоръчва «внимателно отношение», сякаш те са потенциални агенти на
някакво себеотчуждаване. Задължението за четене на български литературни класици
директно се отъждествява с патриотичен дълг: «Например сега в 6-ти клас. Те за първи
път се запознават с „Под игото”. Може би две или три деца са започнали да четат
книгата и не са я довършили. Казвам им: „За какви българи се считате вие, какви
българи?”. По този начин обучението по литература смесва стимулирането на
читателски

практики със задължителното патриотично възпитание,

четат

са

българските класици, за да бъде открит «дълбокия смисъл» на родното, застрашено в
последните 20 г., и то достойно да бъде „показана на света”.
Друга характерна черта на цялата дискусия, която може да забележи външният поглед,
е, че под традиционно-напрегнатото институционалното отношение /и възможен
конфликт/ между ролите «учител – ученик», има друг конфликт – и той може да бъде
наречен поколенчески или поколенческо-медиен. Учителите не участват и вероятно не
са в състояние да участват в интерактивната, електронна и виртуална, мрежова среда и
консумативната популярна култура, в която всекидневно живеят учениците – като
4

По въпроса виж изследователските проекти на сдружение „Академична лига за Югоизточна Европа”
„Предизвикателствата на национализмите” /2008/ http://www.seal-sofia.org/bg/projects/completed/и
„Евроинтеграция и национализъм на микро-ниво” /2009-2011/ http://www.sealsofia.org/bg/projects/current/EINM/

реакция, както видяхме по-горе, те развиват своеобразен негативен филтър към нея.
Медийни и популярни културни събития като нашумели филми, сериали, концерти,
фентъзи литература, популярни бестселъри или глобалния успех на книги като «Хари
Потър»

и пр. се обсъждат неохотно. Макар учителите да са принудени от

всекидневните си контакти да имат доста информация за това, какво правят в
свободното си време учениците, те не навлизат в тези теми на дискусията: не личи да
правят опит за продуктивно използване на този интерес и мотивационна енергия на
учениците за целите на обучението и стимулирането на четенето. Има и изключения:
една учителка изказва мнение, като го противопостави на общия консенсус /но
едновременно прави отстъпки спрямо него/, относно това, че не бива да се подкрепя
четенето на електронен носител: „Аз също съм съгласна, че не би трябвало да ги
насърчаваме да четат електронния вариант. Но техните интереси са там вече, в
компютъра. И ги насърчавам да търсят материали в Интернет и да четат оттам. С
това вече се задоволявам, въпреки че на хартиения носител [е по-удобно и] можеш да
си подчертаеш това [или онова] ...». Скайпът се мисли само като разсейващ фактор,
Фейсбук e просто начин да се разберат ученическите мнения за учителите, като цяло
ученическата медийна /суб/култура не е интересна, не е провокация за учителите, не
заслужава сериозно замисляне.

Не личи учителите да са запознати с това какви

електронни ресурси предлага българският вариант на мрежата / цитат от дискусията
«Аз мисля, че в интернет моделът на четене е коренно различен. Той е мрежов модел.
От тук отиваш там. Аз самата се загубвам. Тъй като художествени текстове там,
в Интернет, почти не чета. Аз художествения текст ще си го разпечатам...». Не
личи учителите да са наясно от какви електронни източници се подкрепя ученическото
copy paste, защо се появява то и как успешно може да му се противодейства; не се
взима отношение към актуалните спорове за съдбата на chitanka.bg, за авторското право
и

виртуалните

библиотеки,

отсъстват

оплаквания

от

скандално

забавената

виртуализация на българското наследство. Макар формално да съществуват изказвания
от типа „сега е тяхното време”, „нашата динамичната съвременност”, „живеем във
време, което предлага други неща. Не може нашата гледна точка да се сравнява с едно
индустриално време отпреди 50 години», «Това е тяхното време. Те са рожби на това
време”, всъщност отношението към времето е дълбоко несиметрично – учениците са на
страната на една нестабилна и неспокойна, неутвърдена и лековато-консумативна,
повърхностна съвременност – учителите на страната на културната вечност, траещите и
проверените неща, на красотата и дълбочината.

Без учителките, участнички в дискусията да си дават сметка за това, подобно
моделиране на времето води необходимо и до идеализиране на ситуацията отпреди 20
години – а с това и до неизказано идеализиране на социализма. Тогава книгите са били
евтини и достъпни, библиотеките са били „на ниво” и са имали богати фондове, имало
е мрежа от литературни музеи, вестници като „Култура” и списания като „ЛИК”,
учениците са били сериозни и дори на свои събирания са обсъждали главно книги, не е
съществувал този англо-български жаргон, а се е говорел чист български език, до 1989
г. се е четяло много… За идеологизацията на културата по това време, включително
литературната култура и четенето, не се споменава нито дума. Дори това, че по онова
време е имало малко телевизионни канали се оказва с позитивни следствия – „дори и
тройкаджиите четяха”, „нашите купони протичаха като дискусии върху книги, с
излагане на различни становища”.
Ето и едно радикално мнение – „. От 83-та година съм учител. Може би първите ми
два випуска бяха така по-различни. Или може би защото съм била по-млада не мога да
отчета така разликите в началото, но от 90-та година започна едно стремглаво
връщане назад, връщане към все по-голяма бездуховност, липса на мотивация,
аргументация да се чете. Не знам дали ще ни попитате какви са причините, но...».
По линията на контраста лесно може да се направи изводът, че ако сега има стремглаво
пропадаща

бездуховност,

то

«преди»

е

имало

нещо

различно,

духовност.

Идеализацията на социализма не е пряка, откровена и с политически мотиви /някои
учителки със сигурност имат противоположни политически убеждения/, тя просто
произтича от селективно-негативния образ на настоящето и цялостната музеифицираща
стратегия на мисленето за „вечното и провереното”. В това моделиране на „преди и
сега”, времето отпреди 20 години скрито започва да се смесва с «културната вечност»,
която защитават охранителите на литературната класика.

* * *
В заключение можем да обобщим: участничките в дискусията имат близък хоризонт, не
разискват въпросите в контекста на актуални професионални и политически дебати,
пазят наличното статукво на българската училищна традиция и не рискуват с
радикални проблематизации. Това е свързано и с нежеланието им да видят в дълбочина
политическите импликации от собствената им педагогическа и преподавателска
позиция – например в каква посока водят нерефлектираната носталгия към
идеализираното «преди», музеифициращо-охранителното отношение към класиката

или изглаждащият естествен и много навременен културен национализъм. Забелязва се
нежелание да се мисли по въпроси, които надскачат онова, което пряко вълнува
въвлечената в болезнени собствени проблем професионална прослойка – по подобни
теми се говори рядко, те се свеждат до познатите или най-много по тях се правят недетайлни, смътни и не особено информирани изказвания.
Предложенията на участничките в дискусията за промени и по-добри практики, макар в
тях да има отлични хрумвания, също са белязани от въпросния «близък хоризонт». В
тях общо взето няма идея за сериозна промяна и принципна образователна реформа, за
съизмерване с образователни политики в други държави и в Европейския съюз.
Нуждата от промяна се представя в най-добрия случай като борбата за престижа и
заплащането на професията, борба за повече часове по литература и четене в училище,
повече тежест в учебната програма на техния предмет, специални часове, в които те
трябва да разгърнат своите творчески и експериментални възможности – в противовес
на вниманието, което сега се отдава на информационните технологии. Т.е. ако
участничките в дискусията се тълкуват като типични представители на професията, то
прослойката от учители по литература вероятно е културно консервативна, евроскептична, самоизолираща се и умерено националистическа /към това трябва да
прибавим и щрихите от психологическия портрет, обрисуван по-горе/.

Читателски експеримент
Читателският експеримент с ученици, целящ да изследва определени читателски
компетентности, е замислен като допълнение на представителното социологическо
изследване, проведено от Алфа Рисърч през декември 2009 и януари 2010. Заедно
фокус-дискусиите с учители, библиотекари, книгоиздатели, той е втората, качествена
фаза на това изследване.
* * *
Преди да започнем интерпретацията на самия експеримент, няколко неща за неговата
философия, цели, организация, методика и провеждане.
Философия на експеримента
Експериментът, изследващ читателски компетентности, беше замислен по аналогия с
някои от експериментите на международното изследване PISA и заедно с това - с
амбицията да бъде тяхно възможно продължение и допълнение сред възрастови групи
и в сфери на читателските компетентности, които PISA не изследва.
Онова, което международното дългогодишно изследване PISA изучава, е когнитивната
и практическа страна на четенето, включително преките ползи за обществото, които
четенето и активните читатели произвеждат. Проверява се доколко добре и бързо се
локализира

и

преработва

информация,

доколко

е

успешно

разбирането

и

интерпретацията, както и приложението - дали младите хора могат успешно да
прилагат прочетеното и разбраното към собствения живот, употребите му за
всекидневните, практически цели на индивида. Т.е. това е изследване на практическия
аспект, доколко философията на PISA да се изследва колко успешно е „Reading to
learn”. Затова и това изследване търси се как и доколко се усвояват много специфичен
тип читателски компетентности – такива, които помагат за откриване, обработка и
употреба на информация, а с това водят до по-добра кариера, по-голям доход и
съответно данъци. Казано накратко, поради скритата си неолиберална философия,
PISA се интересува от специален сектор на читателските компетентности – такива, от
които произтичат преки ползи за индивида, държавата и обществото.
Подобен подход обаче загърбва важни косвени ефекти от четенето. Те са много и
разнообразни – както по-елементарни и базови /например, свързани са с развитието на
вниманието и концентрацията/, така и по-сложни - например, свързани

с авто-

рефлексивността, критичността и авто-критичността на индивида. Могат да се

изброяват и още пропуснати аспекти – например, чисто художествените, които
четенето споделя с други типове художествена рецепция. Встрани от PISA остава
способността за удоволствено четене /онова, което Роланд Барт нарича le plaisir du
texte/, както и такива аспекти на читателския акт на художествена литература, свързани
с фантазмено присвояване на обекти на желанието, с възможностите на фикционалните
светове в някои книги да променят обстановката и сценографията на живота, давайки
възможности на индивида да живее в експериментален план други животи,
компенсиращи

липсите

и

отсъствията,

преодоляващи

дори

смъртта

или

екзистенциалните границите на човешкото условие. Встрани от прагматическия аспект
„Reading to learn” остават още много други аспекти и варианти на четене с техните
културни възможности и ограничения - „преданото четене” /Борхес/”, четенетобракониерство” /Мишел де Серто/, „четенето-писане”, „четенето-мечтаене”,
„интерактивното четене”, консуматорското четене-забавление, сърфиращото
четене на хипертекстове и пр.
Но най-важно е, че между онова, което е изоставено, попадат най-комплексните
компетентности, които създава четенето - и които не са тясно художествени,
литeратуроцентрични. На първо място, това е способността на читателя, в диалог с
автора и текста, да произвежда най-съществения социален продукт – смисъла. При
това, производството на смисъл в читателския акт се случва на различни равнища на
сложност и процесуалност – вътре в текста, в междутекстовите връзки, в протичането
на текстовата цялост във времето /про- и ретроспективно четене/, при превеждането на
едни смислови системи в други /интерпретация/ и пр. Освен това, произведеният между
автора, езика, текста и читателя смисъл може освен това да бъде персонализиран – да
бъде мислен като свят и глас на конкретно човешко същество или същества, може да
бъде фокален /произтичащ от определени гледни точки/. А това означава, че четенето
изисква от читателя да е в състояние да извършва фантазмени идентификации, да
„влиза” в чуждия свят, да има „емпатия” – т..е способност да постига чуждия
емоционален опит. Но то изисква и обратното – не само влизане и проиграване, но и
способността за дистанцирането, излизане от определени роли и личностни модели,
поглед към тях отвън, с чужди очи. Т.е. една от читателските компетентности е
балансът между идентификация и дистанция, практикуване на въображаеми сценарии,
експериментални избори в състояние „чужда роля”, проверка на тези избори „отвън”,
игри на гледни точки и пр. Всички тези аспекти на четенето, могат в последна сметка
да се тълкуват като своеобразна, експериментална „игра на свобода”. При нея, от една

страна, в процеса между текста и четящия индивид са улеснени двойнствените процеси
на експериментална индивидуализация и социализация; от друга, като проиграва роли,
конфликти, гледни точки и избори, близости и дистанции, идентификации и разидентификации, четенето по своеобразен начин тренира и развива политическото
същество, бъдещия гражданин в индивида – а това има косвен политически потенциал
за цялото общество.

* * *
Нашият експеримент не би могъл да изследва всички тези многообразни аспекти на
читателския акт и всички възможни равнища на комплексната компетентност за четене.
Тяхната операционализация за изследователски цели несъмнено е много трудна и
предполага всевъзможни методически капани. Все пак поехме риска от тях да подберем
някои от тях и да се опитаме да ги изследваме чрез читателски експеримент –
надявахме се това да попълни картината на някои много важни читателски
компетентности, които ПИЗА не изследва.
Нашият подбор включва на първо място експерименталнната проверка на една базова
компетентност:
Внимание и концентрация, наблюдателност, усет и памет за детайли.
Освен това, няколко типа на създаване на смислови връзки и конструиране на значения,
зад които се крият две различни читателски компетентности, които обаче могат да
съществуват само в тясна връзка:

1. адекватно разбиране на текста 2. креативно

дострояване на текста с допълнителни, потенциални значения и асоциации.
Останалите компетентности за четене, които искахме да изследваме, са значително покомплексни:
1. Първи тип: Конструиране на значения в близък, вътрешнотекстов обхват:
развита асоциативност, способност за разчитане на конотации и фигуративност, за
удържане на противоречиви конотативни полета и амбивалентностите на текста,
начини на тяхното разрешаване /рационализация, обяснение, тълкуване/. Способност
за тълкуване на скрити и потенциални значения, отвъд буквалното ниво.
2. Втори тип: Конструиране на значения между текста и интертекста. Способност
за реконструиране на смислови връзки, които свързват елементи и пасажи от текста с
културни

репертоари,

символи,

цитати,

алюзии,

реминисценции,

пародии,

контрадикции и пр. спрямо известни културни, жанрови и стилови модели, автори и
пр./.

3. Трети тип. Способност за конструиране на синтетични смислови връзки,
засягащи не една или друга част на текста, а неговата цялост. Тази читателска
компетентност предполага както цялостно, комплексно разбиране, така и неговия
рефлексивен и вербален двойник – цялостното тълкуване, свързано с лични хипотези
за онова комплексно послание на текста, което остава неизказано директно и буквално
в него, способността поне частично да се изкаже неизказаното, както и да се преведе
казаното в друг словесен код. Т.е. това е много сложна и интегрална способност и като
такава е функция от други: от способността да се конструират не само близки, но и
дистантни значения, зависещи от цялостната композиция на текста, от способността да
се осцилира между про-спективната или ретро-спективна посока на четене, от
финалното удържане на целостта на текста в паметта и преосмислянето на прочетеното,
от наличните „речници” на читателя-интерпретатор и възможността му да „превежда”
от един код в друг и пр. Тя предполага още жанрова компетентност, усет за общия
емоционален тон, реторическа и стилова компетентности.и пр.
4. Емоционално-емпатични способности на читателя спрямо изобразените човешки
същества: дали и как той успява да си представи вътрешния свят на героя/героите,
„потъва” ли в този свят, идентифицира ли се с някои от героите, четивото индуцира ли
емоции в него, до каква степен е широка и гъвкава емоционалната му култура, така че
той да е в състояние да реконструира и изпитва „чужди чувства”?
5. Способност за адекватно боравене с предложените от текста модели на живот,
благо, идентичност. Става дума за възможността да се конструира адекватно
персонализиран смисъл - и тук се има предвид богата палитра от възможни читателски
реакции. Не само до каква степен читателите се идентифицират с героя /с един или
друг герой/, но и в каква степен съумяват да запазят смислова и оценъчна дистанцира
спрямо него / имаме предвид т.нар. „вненаходимось” на Бахтин/. Не по малко важна е
реакцията на читателя спрямо автора/разказвача – дали той автоматично приема
перспективата с която авторът описва, категоризира и оценява героите си или е
способен да я смени? Както и каква, евентуално, е тази смяна – дали читателят просто
не разбира перспективата на автора и затова я подменя със своя, или, напротив, е
напълно наясно с нея, но не я приема по морални, естетически, политически или
културни причини. С какъв „външен” език /или репортоар от културни езици/
читателят

описва света, мислите, емоциите на героя/героите, как се отнася този

културен репертоар към този на разказвача /автора/ и пр. В състояние ли е читателят да

постигне двойнствени, неясни и двусмислени перспективи или не, как реагира спрямо
тях и пр.?
6. Способност да се извличат ефекти от повторното четене на текста – това е
способност да ревизираш първите си впечатления, да забележиш нови детайли, които
не си забелязал, но също така и евентуално да навлезеш по-дълбоко в смисъла на
текста, да разгърнеш асоциативността си, да провериш интерпретаторските си
хипотези, да отхвърлиш грешни и неадекватни четения, да си в състояние внезапно да
видиш нови синтетични значения на текста, да смениш първоначалния смислов, стилов,
жанров или емоционален гещалт, от който си схващал текста и пр.
Както става ясно, експериментът допускаше, че има читателски компетентности отвъд
изследваните от PISA и че те, освен това, са с различна степен на сложност и
йерархичност - по-сложните компетентности/способности се

надграждат

над по-

елементарните. Допускането е, че интегралната читателска компетентност не изисква
само елементарна грамотност, нито само базово, пресяващо схващане на информация,
нито дори само елементарно разбиране и практическа апликация на прочетеното. Като
нормативно понятие интегралната читателска компетентност

предполага и изисква

много други „етажи” в схващането, преработването, усвояването и използването на
текста. Надявахме се, че нашият тип експеримент би помогнал да се установи кой от
изследваните лица на какъв „етаж” е останал в своето развитие като читател.
Организация на експеримента
За експериментален материал, върху който да се изгради въпросникът, беше избран
един къс разказ1 «Паскалев», на Красимир Дамянов, публикуван в сборника, «Дяволски
нокът», изд. «Георги Бакалов» 1985. Експертният екип на изследването прецени, че той
дава отлични възможности да се изследват именно избраните и изброени по-горе

1

За да се защитим още оттук срещу евентуални обвинения в «литературоцентризъм» поради характера
на избрания експриментален материал /художествен разказ/, искаме отново да подчертаем, че
компетеностите, които проверяваме чрез този разказ в никакъв случай не могат да бъдат определени като
тясно литературни. Вниманието, конструирането на различни типове значения, разбирането, емпатията,
диалектиката на идентификация и раз-идентификация с Другия, способността за автокорекция и пр.
имат много по-широко приложение в социалния и културния живот от чисто художествените. Вярно е,
че те могат да бъдат създавани и по много други начини, освен този на четенето. Но и ние не твърдим
нещо различно – четенето е културна техника, създаваща и възпитаваща възлови социални
компетености, но не е единствения път, който води към тях.

читателски компетентности. Освен той е кратък, на пръв прочит не изглежда плашещо
сложен, но има своите смислови дълбочини – така че младите читатели едновременно
могат лесно да се справят с него в определеното време, а най-добрите биха имали
простор за четене и тълкуване. Допълнителен довод за неговия избор беше и това, че
разказът освен това третира неутрален и тривиален български материал, който няма да
затрудни с някаква своя културна екзотика младите български читатели.
За самото провеждане на читателския експеримент бяха избрани две групи от
експериментални лица, юноши от 11 клас, 17-18 години. Основанието на този избор: да
могат резултатите да говорят за читателските компетентности при изхода от
образователната система. Понеже нямаше финансова и организационна възможност за
представително количествено изследване, беше решено за качественото изследване да
се подберат две групи /класа/, намиращи се в две възлови точки в една хипотетична
скала:

един добър клас и един среден клас. Добрият клас не трябваше да бъде

„прекалено добър” – т.е. експериментът не се нуждаеше от свръх-посветени на книгата
младежи, а просто от добри читатели - затова не беше взет клас от елитните софийски
езиковите гимназии или НГДЕК, а от една много добро софийско училище, учениците
в което обаче са далеч от художествената и литературна култура – Софийската
математическа гимназия /СМГ/. По аналогични причини другият избран клас не
трябваше да бъде катастрофално слаб, а просто среден – затова беше избран клас от
Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн /ПГТМД/.
Преди самият експеримент, за около половин час учениците бяха помолени да
попълнят социологически анкети, които почти буквално повтарят анкетите от
представителното количествено социологическо изследване /с леки съкращения и
адаптации за специфичната ученическа ситуация/. Целта беше да се направят
сравнения и да се провери дали мястото на учениците от двата класа сред общата
читателска картина, създадена

от представителното

изследване, отговаря на

планираното в експеримента.
С учителките по литература бяха проведени подготвителни разговори, макар те да не
бяха въведени в големи подробности в целите и методиката на експеримента, нито в
текста за четене или въпросника. Учениците бяха предварително информирани, че ще
имат тест за проверка на читателските способности, без допълнителна информация.
Първоначално на учениците беше дадена общата информация, че става дума за
изследване на читателските практики и навици, бяха им разяснени задачите –

попълване на анкета, четене на текст, отговор на въпросник. Беше им обяснено, че това
няма нищо общо с оценяването им в училище и експериментът е анонимен.
След като учениците попълниха анкетата, беше раздаден текстът на разказа. Копия от
него бяха раздадени непосредствено преди самия експеримент, затова може да се
предполага, че той е бил напълно непознат – както на учителките, така и на учениците.
Предвид това, че той е публикуван преди повече от 20 години и не е преиздаван,
шансът да бъде предварително известен е пренебрежимо малък.

Учениците бяха

помолени да прочетат текста на „Паскалев”, а после - да предадат обратно копията от
него на експериментатора и по памет да отговарят на въпросите във въпросника. След
като този първи етап приключи, копията на разказа бяха раздадени повторно и
учениците бяха поканени по желание да прочетат разказа отново и, ако искат, да
нанесат корекции /с друг цвят на химикала/ в своите отговори.
В класа в СМГ в експеримента участваха 23 ученика. Предвидените дейности трябваше
да отнемат около два учебни часа /90 минути/. Учениците от този клас се справиха с
всички задачи за около 50 – 55 минути.
В класа от ПГТМД в експеримента участваха 19 ученика. Учениците от този клас се
справиха с всички дейности за около 65-75 минути.
Забележка.
Методика на експеримента
Въпросникът се състоеше от две части. В първата част имаше затворени въпроси
към текста на прочетения от учениците разказ с няколко възможности за отговор,
оценявани по петобалната скала „адекватен отговор”, „по-скоро адекватен
отговор”, „нито адекватен, нито неадекватен”, „по-скоро неадекватен отговор”,
„неадекватен отговор”:

за неадекватен отговор се присъждаха 0 точки, за

адекватен – 4. Освен това, по експертна преценка на изследователския екип някои от
въпросите бяха определени като трудни или много трудни и техните точки бяха
умножавани по индекси за трудност – съответно индекс 2 или индекс 3. Всеки един
въпрос даваше възможност да се провери определена читателска компетентност от
горния списък – и да се пишат точки на отговорите . Това позволяваше:
1. Сумарно точкуване на всяка конкретна читателска компетентност и
процентно изчисляване на конкретния брой получени точки спрямо максимално
възможния брой точки за конкретната читателска компетентност /100%/

2. Сумарно точкуване на цялостния комплекс от 7 изучавани читателски
компетентности и процентно изчисляване на отговорите спрямо максимално
възможния брой точки в целия експеримент /за интегралната читателска
компетентност – максимално възможен брой точки, равни на 100%/
3. Възможност за сравнение между индивидуални експериментални резултати на
един или друг ученик, както и за сравнение на групи от резултати, като самите
групи бяха конструирани по определени критерии /група на най-добрите, група
на средните, група на най-слабите, или клас от СМГ, клас от ПГТМД,
всекидневни читатели – редки читатели и пр./
Втората част от въпросника към експеримента се състоеше от подобни въпроси
като първата, но с възможност за напълно отворен /т.е. неопределен
предварително/ отговор. Там от оценяващите с точки се изискваше да оценяват
по същата скала от 0 до 4, но им беше дадена по-голяма свобода като експерти да
слагат точки за една или друга от изследваните читателски компетентности, в
зависимост от конкретния отговор на младите читатели.
В отделно приложение даваме самият текст на разказа на Красимир Дамянов
„Паскалев”

и въпросника

към

експеримента с обяснения,

кои

читателски

компетентности се мерят с кой точно въпрос, кои възможни отговори се смятат
съответно за „адекватни”, „по-скоро адекватни” и т.н до „неадекватни”, какви са
индексите за трудност и пр. Към приложенията принадлежи и текстът с
инструкции, които изследователския екип прочете на учениците.

Обръщаме

внимание, че този експеримент е първи по рода си и затова не може да има друг
характер освен пилотен, и други резултати освен предварителни. Недостатъците на
самия експеримент, станали ясни в хода на неговото провеждане и при анализа на
резултатите, са вече идентифицирани и обмислени, има и идеи за тяхното
преодоляване в бъдещи изследвания, които ще надскочат пилотния формат. Въпреки
това, част от резултатите са изключително интересни и заслужават да бъдат
сериозно обмислени.
1. Резултати от анкетата
Резултатите от анкетата показаха, че целите на този избор – да се подбере един добър и
един среден клас - са били постигнати: двата класа са с достатъчно ясно разминаващо

се ниво на обща образованост и различни читателски навици, те могат да бъдат
класифицирани именно като съответно „добър” и като „среден” клас.

По-долу

предлагам по-подробна усреднена картина на резултатите /вече стана ясно, че те не
могат да претендират за представителност, а характеризират само конкретните ученици
от двата класа, съответно на СМГ и ПГТМД/.
Мястото на двата класа по отношение средните резултати от представителното
социологическо изследване.
По отношение на основни показатели - мястото на четенето в структурата на
свободното време, честота на четенето, количеството време, употребено за четене и
количество на притежаваните книги - учениците от СМГ са значително /от два до три
пъти/ над средната за страната норма, в отделни случаи отклонението е дори поголямо. Учениците от ПГТМД от своя страна са около средната за страната норма,
като резултатите им флуктуират - малко под нея, или в отделни случаи малко над нея.
Най-големи са разликите два случая: 1. в количеството време, употребено за четене.
„На глава” това изглежда така - когато решат да четат литература извън учебната, един
ученик от СМГ чете средно по 2 часа и 15 минути, докато тези от ПГТМД – само 45
минути. Сред читателите, които четат най-дълго са 91% от учениците от СМГ и само
само 31.6% от ПГТМД. За сравнение, средно за страната едва 17.9% от учениците
четат над два часа, а средно за всички възрастови и социални групи средният показател
е 21.7%. /така че не само тези от СМГ, но и учениците от ПГТМД по отношение на този
показател се оказват значително над средното/.
2. Втората сериозна разлика: докато 60.8% от учениците в СМГ са прочели до
настоящата си възраст до 50 или повече книги, този процент в ПГТМД е само 10.6%.
Интересно е следното: макар, както видяхме по-горе, учениците от ПГТМД да четат
по-дълго време от средностатистическата норма, те са прочели - според собствените им
твърдения, два пъти и половина по-малко книги от средното за ученик в страната
/25%./. Това противоречие се нуждае от тълкуване, което засега не сме в състояние да
предложим.
Що се отнася до характеристиките на вътрешната, психологическа страна на четенето
/концентрация, фантазмена дейност, препрочитане/, показателите от анкетата са

сходни: учениците от СМГ са значително по-добри /до три пъти/, докато тези от
ПГТМД са ту под, ту над статистически средното2.
И по-нататък, по допълнителни показатели:
Една трета от учениците в СМГ са класирали четенето сред най-важните си занимания:
в ПГМТД то се намира значително по-назад сред дейностите, запълващи свободното
време.

Заслужава обаче да се отбележи, че на първите места и в двата класа са

„спортувам”, „прекарвам със семейството си”, „гледам телевизия”, „разхождам се”. В
ПГТМД 9 ученика /50%/ не са посочили въобще четенето сред важните си всекидневни
активности.
38.2% от СМГ- класа са всекидневни читатели – от ПГТМД от 19 анкетирани
ученика има само един всекидневен читател.
Повече от половината ученици от СМГ декларират, че обичат да препрочитат
книги – при ПГТМД това са само трима от 19 ученика /15.7%/.
Почти четири пети /78.3%/ от класа в СМГ притежават над 100 книги в къщи,
при класа от ПГГМД това е едва около една трета /30.6%/.
Учениците от СМГ познават до известна степен съвременната книжна
продукция и нашумели заглавия на пазара, български и чужди, докато
учениците от ПГТМД изпитват затруднения да назоват съвременни автори
/особено чужди/, често ги объркват с класически имена от българската
литература и очевидно се неинформирани по отношение на нашумели в момента
бестселърни заглавия и автори.
Жанровата палитра на предпочитания на учениците /тя по принцип е доста
пъстра/ е значително по-богата в СМГ, в сравнение с ПГТМД, където учениците
често предпочитат просто да не коментират цели жанрови области/те не ги
подчертават и ги оставят без оценка в анкетните карти/.
Т..е става дума за много ясна и систематична разлика между читателските практики и
навици на двата класа – анкетата отново и отново показва, че по комплексни
показатели учениците от СМГ би трябвало да бъдат около два до три пъти по-добри
читатели от тези от ПГТМД.
2

Добрите резултати в концентрацията на вниманието при четене, се разпределят по следния начин СМГ
– „потъвам в книгата” 56.5%, „концентрирам се без да губя връзка с околния свят” 39.1% /сумарно
95.6%/, за ПГТМД – съответно 21.1%, 42.1% /сумарно 63.2% /. Средно за страната тези показатели са
следните: ученици – 10.7%, 25% /сумарно 35.7%/; общо за страната за всички групи 22.4%, 24.2% сумарно 46.6%.

Интересното обаче е, че като изключим една съвсем малка група от ученици от класа в
ПГТМД, които могат да бъдат причислени към директните отрицатели на четенето, по
отношение на нормативните представи, двете групи се различават доста по-малко. На
въпроса „има ли нужда от книги в съвременното общество на Internet, Google,
Wikipedia и Facebook?” с „да” и „по-скоро да” са отговорили 82.2% от СМГ и 68.5.%
от ПГТМД3. Оценката на престижа на книгата и четенето в съвременното българско
общество на практика съвпадат сред двата класа

- с „не” или „по-скоро не” са

отговорили 73.9% от СМГ и 73.7% от ПГТМД4 Понякога, що се отнася до нормите,
засягащи собственото читателско поведение, учениците от ПГТМД показват почти
равни, и дори в отделни случаи и по-високи резултати от тези на СМГ. Например,
почти две трети /63.2%/ от учениците от класа от ПГТМД дават отговора „Чета малко,
трябва да започна да чета повече” - докато в СМГ недоволните от себе си читатели са
значително по-малко – и близко до средното за страната.5
Могат да се направят няколко предварителни извода.
1. Наблюдава разцепване между практиките и нормите: социологически описаните
практики са разслоени и се различават значително повече от нормите /засягащи
нуждата от книги, четене, престижа на книгата и пр/ - те са по-единни
2. Втори хипотетичен извод: по-слабите читатели са повече изложени на нормативен
натиск, те са по-недоволни от себе си.

* * *
Нормативната картина вероятно е дори по-сложна - разликите продължават и в помалко видими неща:
По въпроси, засягащи не собствените им читателски навици, а състоянието на
обществото,

читателското

поведение

на

другите,

образователната

система,

библиотеките, пазарното поведение по отношение на книгата, необходимостта от
образователни реформи, учениците от СМГ дават по-смели, често критични отговори.
Въпреки че и двете групи са еднакво убедени, че собственият им вкус е определящ при
3

Но отрицателите в ПГМД са повече – с „по-скоро не” и „не” на този въпрос са отговорили 32%, докато
в СМГ те са само 17.4% .
4
Даже учениците от ПГТМД са малко по-големи оптимисти в позитивните отговори, 15. 8% от тях са
отговорили на този въпрос с твърдо „да”, докато оптимистите от СМГ, които мислят, че книгата и
четенето имат престиж, все пак са предпочели по-колебливия отговор „по-скоро да”- в 17.4% от
случаите.
5
В СМГ процентът на недоволните от себе си читатели е 47 % - при средно статистически показатели
ученици 42.9%, всички групи – 20.4%.

избора на четиво, всъщност много повече ученици от СМГ /43.4%/ смятат, че медиите
не влияят върху успеха на книгите, докато процентът при учениците от с подобно
мнение в ПГТМД е значимо по-малък -

27.8%: т.е. учениците от класа на СМГ

принципно допускат по-голяма самостоятелност на индивида при избора на книга и
читателско поведение. Подобно е разминаването и в други области:

78.2% от

учениците в СМГ заявяват, че не харесват задължителните четива, които се изучават в
училище; съответно същият процент заявява, че би променил списъка със
задължителна литература, като неотговарящ на очакванията им. В класа от ПГТМД
онези, които не харесват изучаваните произведения са доста по-малко - 55.6%, помалък е и процентът на готовите за промени е 66.7%. При това, когато става дума за
промени, учениците от ПГМД предпочитат по-колебливия отговор – „бих променил
списъка със задължителна литература частично” пред по-категоричното „бих го
променил изцяло”. Някои от тях, въпреки че са обявили че списъкът, не им харесва, на
въпроса за възможната промяна, отговарят с „нямам мнение”6.
Учениците от СМГ са по-категорични в негативната оценка на престижа на учителската
професия: общо 86.9% смятат, че тя няма, или по-скоро няма полагащия се престиж. В
ПГТМД този процент е доста по-малък -

61.1%; по-същия начин се разминават

оценките на това, дали учителите са мотивирани да създават читатели – в 69.6 % от
класа в СМГ смятат, че те не са мотивирани, докато при ПГТМД този процент е отново
по-нисък - 61.1%.
Дали в същия хипотетичен план не може да се предположи, че като цяло учениците от
СМГ демонстрират по-голяма степен на автономност и критичност на оценките
/понякога граничещи с юношеска категоричност и дори негативизъм/, че са повече в
състояние да разсъждават по въпроси надскачащи конкретния хоризонт на
непосредствения им опит, проблеми и интереси?7

* * *

6

/а най-интересното е, че в ПГТМД има такива, които казват че списъкът напълно се разминава с техните
очаквания и все пак казват, че той не трябва да се променя/.
7

Все пак трябва да се спомене, че има и точки на консенсус между двете групи: макар да са в по-добро
училище, около 82-83% и от двете училища не са доволни от българската образователна система и
смятат, че тя не създава позитивно отношение към книгата и четенето.

Анкетата показва, че в класа от СМГ се оформя малко ядро, което можем да причислим
към читателския елит – 9 ученика /39.3% от присъстващите/ четат всекидневно. Ще му
обърнем особено внимание.
Тези всекидневни читатели демонстрират ясен профил на поведение: те четат главно на
хартия, класират художествената литература много напред сред жанровете /1
изключение от 9 отговора/, притежават повече от 100 книги в къщи, четат два и повече
часа, обикновено са прочели вече 50 и повече книги. Когато четат четива по свое
собствено желание, винаги потъват в книгата, обичат да препрочитат /1 изключение/,
фантазират си време на четене /1 изключение/, смятат, че книгата е в състояние да
промени човека, убедени са, че има нужда от книги в съвременното общество./1
изключение/
Този своебразен читателски елит чете главно чужда литература /популярните
бестселърни автори/. Българските автори са споменати рядко и когато това се случи
става дума за странен еклектичен списък, включващ Божидар Димитров /споменат 2
пъти/,

Иво Сиромахов, Людмила Филипова, Алек Попов, Богомил Райнов, Огнян

Дойнов, Йордан Йовков, Елисавета Багряна, Валери Петров.
Посоченото елитно ядро мисли за учителите си, че по скоро нямат полагащия им се
престиж /2 изключения/, че не са мотивирани че не влияят върху избора им, те повече
имат доверие в собствения си вкус /1 изключения/. По правило смятат, че
задължителната литература в училище не отговаря на интересите на учениците,
съответно е склонен да промени списъка със задължителните заглавия /с 2
изключения/. И макар да са убедени в нуждата на книгата за съвременното общество,
смятат, че него книгата и четенето по-скоро нямат нужния престиж в България. Това
очертава картина, в която всекидневните читатели, прочели доста книги, се възприемат
като елит в съпротива – вкусовете им не съвпадат нито с онова, което се учи в училище,
нито с масовите нагласи на обществото.

Резултати от експеримента и коментар
Как да ннтерпретираме резултатите – има ли основания да се мисли, че те са по
ниски от очакваните?
Като цяло резултатите от експеримента, проверяващ читателски компетентности, не
изглеждат блестящи. Най-добрият отговор на ученик от СМГ достига до 64.5% от

възможните точки, всички останали са под 60%. Средните интегрални резултати са
съответно СМГ 51.8%,

ПГТМД – 43.1%. Сумарно „отличниците” /със стойности

между 60% и 50%/ са едва 6 ученика /14.3%/ - от всичките 42-ма ученика от двата
класа, участвали в експеримента. Това говори, или за дефекти на самия експеримент8
или за успеваемост, по-ниска от първоначалните очаквания на изследователите9.
Понеже обаче експериментът се провежда за първи път, ние нямаме ясна представа,
дали идеалните 100% точки са въобще постижими, нито категоричен критерий и кои
резултати трябва да се оценяват като „отлични”, кои като „добри”, „не толкова добри”,
кои „лоши”. Налага се да прибегнем до косвени съображения, за да можем да оценим
резултатите.
В подкрепа на хипотезата за ниска успеваемост има следните косвени доводи:
По-малки от очакваните разлики между СМГ и ПГТМД
Социологическата анкета показваше, че разликите между двете училища по отношение
на читателската култура са много съществени.

Психологическият експеримент

потвърждава, че има такава разлика, проблемът обаче е, че тя е значително по-малка.
Учениците от СМГ са показали по-добри резултати от тези от ПГМТД, но не чак
толкова по-добри, колкото можеше да се очаква, предвид анализираните по-горе
резултати от анкетата. Докато там разликата беше систематична и почти трикратна, на
въпросите от експеримента, проверяващ читателски компетентности, учениците от
СМГ дават отговори сумарно с само с 8.7% по-добри от тези на ПГТМД10.
Как може да се обясни това? То може да значи две съвсем противоположни неща – че
или въпросите са много лесни и че всички ученици – и тези от СМГ и тези от ПГТМД притежават проверяваните читателски компетентности или че, обратно, те са много
трудни, и разликата между активни и неактивни читатели отново почти изчезва, защото
и едните и другите отговарят лошо, слабо владеят изследваните читателски
компетентности.
Пред вид това, че на някои въпроси средната успеваемост е едва 30-35% хипотезата за
много лесни въпроси може да се отхвърли: остава да се мисли, че става дума за трудни
8
9

Разбира се, за да може да се даде достоверна оценка на това дали тези стойности са наистина ниски или
не е необходимо самият експеримент да бъде многократно проведен с достатъчно количество различни
групи – нещо което на тази пилотна фаза не е направено.
10
При учениците от СМГ интервалът между най-добрите до най-слабите обхваща стойности между
64.5% и 31.4% /от възможни 100%/, докато при тези от ПГТМД отговорите варират между 55.2% и
22.5%.

въпроси и

обща, не особено добра

овладяност

на въпросните читателски

компетентности.
Още един косвен довод.
По-малка от очакваната зависимост между „външни фактори” и „вътрешни
компетентности”
Очаквахме, че „външните фактори” на активното четене /често четене, дълготрайно
четене, притежание на много книги, препрочитане и пр./ ще са в пряка корелация с
успехите на учениците на експеримента. Това не се потвърди или поне не се потвърди
напълно. Настина, „елитът” на СМГ, всекидневни читатели, които притежават в къщи
повече от 200 книги и са прочели самите те до 18-та си година над 50 книги и които
когато започнат да четат, го правят за повече от 2 часа, оглавяват класирането и имат
най-високи показатели. Наистина, на опашката по резултати на експеримента са тези,
които заявяват че четат рядко или никога, имат малко книги вкъщи и не са прочели
повече от 10 книги през живота си. От тази обща и смътна тенденция обаче има толкова
много изключения, че се налага тълкуването, че самата корелация не е така пряка,
колкото можеше да се очаква. Иначе казано - колкото и да има значение
„инфраструктурата” на читателския процес /притежание на книги, купуване, на книги,
престиж на книгата, всекидневно четене, препрочитането, разговори за книги с близки/,
четенето има интимна страна, която е само косвено зависима от тези външни
показатели. Да припомним, читателският експеримент проверяваше такива вътрешни
характеристики на читателския процес като

концентрацията на вниманието,

инвестираното социално въображение /потъването в книгата/, емпатията /вчустване,
постигане на чуждото емоционално състояние/ по отношение на човешките същества и
човешки гласове в текста, боравенето с моделите за идентичност, балансът между
емпатия и способност за дистанция /”вненаходимость”, както би казал Бахтин/,
способността да се конструират асоциативно близки и дистантни, текстови и
междутекстови значения, способността за синтетични хипотези за „цялостното
послание” и пр. Оказа се, че всички те не са пряко зависими от изброените по-горе
инфраструктурни фактори: и че е възможно инфраструктурните фактори- условия на
четенето - да бъдат изпълнени задоволително или дори много добре, и въпреки това
читателски компетентности да са слаби.
Такъв е най-симптоматичният случай в целия експеримент - всекидневен читател от
СМГ, който притежава над 200 книги вкъщи, чете над 2 часа, прочел е повече от 50

книги в живота си, показва неочаквано слаби резултати на експеримента – едва 31.4%11
/при средни за неговия клас 51.8%/ - по слаби са само определени читатели от ПГТМД,
които заявяват че четат рядко или никога /съответно резултати от 29.7% до 22.5% при
средни за класа от ПГТМД 43.1%/.
Подобен, но с обратен знак, е случай с няколко ученика от ПГТМД, които без да имат
добри инфраструктурни параметри, са много напред в класирането по читателски
компетентности: вторият в класирането на своя клас твърди, че чете само няколко пъти
в годината и че е прочел през живота не повече от 10 книги, третият от този клас
твърди, че никога не чете четиво или книга, извън задължителните в училище.
И предвид, че тестът е бил попълнен бързо и без затруднения от страна на учениците
/особено бързо в СМГ/, но резултатите, и то на най-добрите, стигат максимум до 60%12,
можем да повишим степента на достоверност на горния извод.
И сред читателските елити

/каквито тук се оказва групата ученици-всекиднвени

читатели от СМГ/, четенето губи не толкова по количествени и външни,
инфраструктурни параметри – колкото по качествените си характеристики. Ако съдим
по двата класа, сред не малка група от млади хора съществуват добри или
задоволителни читателски навици, чете се много и бързо – но въпреки това равнището
на определени комплексни читателски компетентности – е сравнително ниско.
Кои са „трудните” компетентности?
Потвърждават се първоначалните хипотези, че най-трудни ще се окажат въпросите,
свързани с боравене с модели на идентичност

/баланс между идентификация и

дистанция/, /най-ниски резултати/, за конструиране на интертекстуални значения и за
конструиране на интегрален смисъл и цялостна интерпретация. Експериментът ясно
показва, че тези читателски компетентности се владеят в най-ниска степен, а при тях е
най-голямо

и

разпръскването

на

резултатите.

За

най-трудната

читателска

компетентност – боравене с модели на идентичност, резултатите варират по следния
начин: при средна стойност за СМГ 38.3% интервалът между най-добрите и найлошите в тази гимназия е от 29 точки /90% от възможните/ до 2 точки - /6.2% от
11

Това би могло да бъде и провокация, съзнателен бунт срещу учителката и експеримента и даване на
подвеждащи отговори. Което пък означава, че ученикът е напълно лишен от мотивация за участва в
изследване на една културно престижна дейност като четенето.
12
Без засега да е разработена средна мярка, която да ни позволи да съдим за трудността на
експерименталния тест.

възможните; за ПГТМД при средна стойност 23.2% варирането е

от 50%

от

възможните точки до 0 точки /0%/.
Казано на езика на интерпретацията – очевидно тези читателски компетентности, като
трудни за учениците, не са овладени добре и се владеят се всъщност от малцина,
неравномерно са разпръснати сред отделни читатели от двата класа, а дори сред т.нар
„елит” от СМГ. Т.е. като необходими компетентности за четене, те не са стабилни,
обичайни и масово разпространени.
Значително по-лесни, /и съответно - с по-високи показатели на отговорите/, се
оказват въпросите свързани с по-елементарни и базови читателските компетентности:
внимание/концентрация, конструиране на значения чрез близкото обкръжение на самия
текст и способностите за емпатия – там показателите на двата класа са определено подобри.
В СМГ на въпросите, свързани с внимание и концентрация при четенето, класът
постига среден резултат 75% от възможните точки; при класът от ПГТМД този
процент е 58.3%. Две трети от учениците от СМГ дават отговори, вариращи
между 100% и 75% и само една трета е под тази граница. при ПГТМД повечето
са отговорили в интервал 100 – 50%, само една четвърт е под тази граница.
Средните стойности, които дава класа от СМГ при мерене на способността на
конструиране на вътрешнотекстови значения /чрез близки връзки в рамките на
конкретния пасаж на текста/ са 64% от обшия брой възможни точки, при което
само една четвърт от учениците от този клас са под границата на 50%. При
ПГТМД средният процент е 53.1% , и само 7 ученика, /т.е около една трета/ са
под границата на 50%.
Базовите способности за емпатия в двата класа също са добри: СМГ – 77.1%,
ПГТМД – 69.1%.

При тях и флуктуациите са малки, в сравнение с

гореописаните – интервалът между добрите и средните се движи между 100 –
75%, само трима ученика от ПГТМД са отговорили по-слабо: един с 50%,
другите двама с 25%.
Накрая ще се опитаме да коментираме двете най-сериозни разлики между учениците от
СМГ и ПГТМД, получени от експеримента.
1. Учениците от СМГ далеч повече и по-успешно отговарят на отворените въпроси

2. Учениците от ПГТМД по-често проверяват и поправят своите отговори, но и в тези
проверки-поправки, те често бъркат, дори задраскват адекватни отговори и
предпочитат по-неадекватни.
За класа от СМГ максималният брой (100%) от възможни отговори на отворените
въпроси е 138. /23 ученика отговарят на 6 отворени въпроса/. Реално във въпросника са
попълнени 100 отговора, а на 38 от въпросите /27.5%/13 учениците от този клас не са
отговорили. Но ако към общия брой на въпросите, не получили отговор, се прибавят и
множеството съвсем кратки, банални имитации на отговори, би трябвало да се получи
значително по-висок процент – всъщност на повече 50%. Т.е. на значителна част от
отворените въпроси учениците от СМГ въобще не са се опитали да отговорят истински.
Допълнително трябва да се има предвид и това, че при редица от отговорите, които все
пак счетохме за реални, всъщност е била използвана „лесната процедура” - т.е. били са
привличани най-бързо идващите наум, най-разпространени културни клишета и
банални очевидности, с които да се обясни разказа /от типа „бягство от себе си”/. И тъй
като по принцип всички са предпочели да дават кратки отговори - и макар сред тях да
има и отделни фини и оригинални находки - като цяло може да се предположи, че
учениците от СМГ не са били особено мотивирани да отговарят на отворените въпроси.
Въпреки това от получените 100 отговора могат да се направят някои изводи, засягащи
читателските компетентности – най-вече процесите на пораждане на смисъл и
процесите на идентификация.
1. Персонализираният смисъл, тълкуване и идентификации
В получените отговори поведението на главния герой се тълкува обикновено
адекватно, но крайно опростено - като тълкуванията вървят главно в две посоки. При
първата

се

преразказва

поведението

му

посредством

ограничен

речник

от

психологически термини – героят е психически нестабилен, изпада в неувереност,
несигурност и страх, ужасява се и се паникьосва от неясния преследвач - „нормално е
да бягаш като те преследва луд”. При другата линия на тълкуване поведението на героя
се описва-обяснява в общи философски и морални категории - то е бягство от себе си,
причинено от липса на познание за своята собствена същност, произтича от
разколебана идентичност, а черният човек е гласът на внезапната равносметка и пр.
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Интересно е, че и сред онова, което нарекохме „читателски елит”на този клас от СМГ, процентът е
същият /27.7% - т.е онези, които четат всекидневно и дълго, притежават много книги и пр. не са били
мотивирани да отговарят повече от другите.

Има едно единствено тълкуване /за което, впрочем, разказът не дава основания/ в
политически ключ – тоталитарната система е унищожила самоличността на героя.
Малко от учениците са тълкували поведението на главния герой като сложен смислов
конструкт, притежаващ повече от един план, а почти никой не е се е опитал да свърже
или да сблъска „всекидневно-психологическото” с „философското” тълкуване остават алтернативни за отделните отговарящи.
единствено

отговорът

„той

бяга

от

те

За изключение може да се смята

неяснотата”,

който

донякъде

свързва

психологическото и екзистенциалното състояние на героя.
Вторият персонаж, „черния човек”, е тълкуван по аналогични начини. Когато не
събужда единствено недоумение, той е разчетен най-често в психо-алегоричен ключ –
тълкуван е като „вътрешният глас” на всеки един от нас /онези, които го тълкуват така
обикновено просто забравят, че в разказа той не е някакво психологичско видение, а
„външен” персонаж, фигура, сред други подобни, в един реалистичен софийски свят/.
Понякога /макар и рядко/ отделни ученици са в състояние да разчетат ограничена част
от регистъра на интертекстуалнитете конотации, с които разказът натоварва този
персонаж /например, някои от учениците от СМГ споменават, че той е демоничен,
тъмен, напомня смъртта, или лудия, които те питат „кой си ти”?/. Библейското и
пародийно-божественото в него са останали неразчетени, както е останала незабелязана
хиперболизирана абсурдност, влизаща в контраст с привичната всекидневна
обстановка. Не е направен опит за обяснение в рязката смяна на поведението му във
финала, неразчетени са останали битовите стилови пластове – например „махленскокавгаджийското” в него. Т.е. той е направен едноизмерен – или въобще не е
разтълкуван.
Компетентности при разчитането на цялостен смисъл на разказа, тълкуване на
„посланието”
По отношение на целия разказ учениците схващат лесно атмосферата на неяснота,
загадъчност и безнадеждност, но рядко разчитат в цялостното развитие на разказа
допълнителните смислови и стилови линии - иронията и комическите намигвания,
които създават втория, несериозен и контрастен спрямо трагическия, план. Също така
рядко коментират ролята на познатото, домашното, копнежът по уют и топлина, които
участват в противоречивата оркестрация на смислови и стилови пластове. Онези, които
предпочитат философски тълкувания, всъщност „алегоризират” разказа и го правят
едноизмерен – веднага го превеждат в абстрактни мъдрости, като напълно загърбват

играта между буквални и метафорични значения, между реалистична нормалност,
иронизирана кошмарност и културни символи, на които се изгражда цялостното
внушение.
Казано накратко, повечето от учениците от класа в СМГ, не показват способност да
следят много асоциативни потоци едновременно, те още по-малко могат да
конструират динамични и понякога противоречиви констелации – както това очаква от
тях самият текст. Те остават на равнището на едноизмерните интерпретации предпочитат да опростяват и да редуцират игровата сложност на разказа, а доста от
тях направо го отхвърлят – „не го разбирам”, „посланието на разказа остана тайна за
мен”, „разказът е хаотичен”. Бихме могли да направим извода, че „смисловата палитра”
на разбирането е сравнително тясна, опростена и културно клиширана, а опитите за
разбиране и тълкуване имат тенденцията към редукция, клиширане и опростяване.
Това, впрочем, кореспондира със споменатото по-горе -

бързината на отговаряне,

липсата на особена мотивация, имитативните отговори, отказа от отговори и
многобройните отговори-клишета.
Все пак, учениците от СМГ имат усет за цялостност и синтетично внушение на текста,
макар че рядко могат да го обяснят артикулирано /някои от тях започват да обясняват и
минават в преразкази/. Някои от тях демонстрират емпатически способности и правят
опити за идентификация и апликация към собствения опит, но други, около
половината, просто са се отказали от опит за идентификация с героя. Мнозина реагират
с морален негативизъм към него, който пречи на всяка емпатия и идентификацията–
най-често героят е обявен за несимпатичен, защото не е добре един мъж да бъде така
несигурен и объркан.
* * *
Ако ситуацията с отворените въпроси в СМГ беше нерадостна, то в ПГТМД тя трябва
да бъде наречена катастрофална. От 114 въпроса и възможни отговора, учениците от
СМГ не са отговорили въобще на 43 въпроса /37.7%/, но ако към това се добавят
имитативните, свръх-кратки и свръх-елементарни отговора, както и немалкото напълно
неадекватни отговора, то процентът реално отказалите да отговорят със сигурност ще
скочи над 80%. Всъщност, съвсем малко са отговорите на отворените въпроси от
експеримента, които заслужават някакво внимателно тълкуване – повечето са свръхелементарни, очевидни и банални клишета. В отговорите, които тези ученици дават на
отворените въпроси, поведението на героите се тълкува елементарно и съвсем
еднопланово /от типа „страх го е” или „уплах, паника”, в два отговора се появява

«несигурност в себе си». При повече половината ученици от ПГТМД се наблюдава
неспособност за емпатия и отказ от идентификация с героя - за най-отчетлив пример за
това може да се смята следния отговор: „нямам симпатия към героя. В него се
бунтуват различни чувства, а това ме обърква”.
Онова, което в този клас прави най-силно впечатление, е бедният речник на
психологическото тълкуване /философско почти липсва/, както и цялостното отсъствие
на мотивация и усилия за тълкуване. Двама ученика въобще не са отворили на нито
един от отворените въпроса, а много от отговорите са неадекватни или направо грешни.
Единственият всекидневен читател в ПГТМД също дава елементарни и незаслужаващи
внимание отговори – „Защо бяга главния герой? – Отговор: „…главно от объркване и
това, че човека е настойчив и продължава да го преследва” /правописът запазен/ или
пък наивни разсъждения от типа „Края на разказа много точно задава въпроса
„Какво щеше да стане, ако не бях го направил?. Дали съществува така наречената
„паралелна реалност””….
Най-странното е, че единствените отговори сред учениците от ПГТМД, които са
интересни и донякъде адекватни, принадлежат на ученик, който твърди, че не чете
никога извънкласна литература, който донякъде показва способност да „схваща”
противоречиви конотационни полета и разнопосочни смислови линии /главно в
частични, фрагментарни контексти/. Но дори и той, при по-висшите интегрални етажи
на разбирането и тълкуването не е постигнал кой знае колко. Например, на въпроса
„Симпатичен ли Ви е героя и какво е отношението Ви към него? А как се отнася към
него разказвачът?” отговорът на този симпатичен „не-читател” /а всъщност най-добър
в отворените въпроси ученик от ПГТМД/ гласи „Героят е нормален човечец с
прекалено объркани мисли и действия. Това поражда у мен жалост и тъга. Автора
определено изпада в неговото положение”.Т.е. макар че ученикът постига някакво
реконструиране състоянието на героя /макар и елементарно, еднопланово/, той въобще
не е в състояние да реконструира адекватно другата смислова линия - разказваческото
отношение към героя.

* * *
Във финала още две наблюдения, породени от читателския експеримент в СМГ и
ПГТМД. Те трябва да бъдат причислени към аномалиите, които все още се нуждаят от
обяснение. Те са свързани с факта, че учениците от ПГТМД са по-добри читатели от

тези в СМГ само в две отношения – по разчитане на интердисциплинарни асоциации и
по ефект на повторното четене.
На въпроса от въпросника „6. На кой известен български писател напомня донякъде
атмосферата на разказа, изразена с такива изрази като: студ, пустота, отчаяние,
лед, голи клони, тревожно, странно, зловещо, срамно, нелепо, непоносимо, отчаяние,
„кой съм”? те имат много по-адекватни отговори /по-често са посочени Яворов и
Димчо Дебелянов, по рядко Вазов/, отколкото учениците от СМГ – резултатите в
количествено измерение са ПГТМД – 57.9%, а СМГ с 11 пункта по-малко – 46.9%.
Предвид съвсем ясната разлика в читателската култура на двата класа /очевидно в
полза на СМГ/, това е трудно обяснима разлика: какво прави учениците от ПГТМД покомпетентни в интертекстуално отношение. Тъй като причините могат да бъдат найразнообразни /например, че въпросът не е адекватен, или че учениците от ПГТМД са
учили Яворов и Дебелянов по-скоро и тези автори са им „по-пресни”, или пък урокът
на учителката за Яворов и Дебелянов е бил особено добър/, тук няма да се опитваме да
даваме хипотетични отговори, ще продължим наблюденията и изследванията.
Втората трудно обяснима разлика в полза на ПГТМД е, че учениците от този клас се
оказват по-добри повторни читатели. Ефектът на повторното четене сред учениците от
тази гимназия е двойно по-голям от този при учениците от СМГ - /36.4% срещу 17.8%/.
На фона на своята заявена любов към препрочитането, бързите и интелигентни ученици
от СМГ, на практика рядко се връщат и рядко поправят своите отговори. Учениците от
класа от ПГТМД се връщат значително по-често, но изненадващото е, че те /поне някои
от тях/ при връщането не само поправят своите отговори, а понякога ги „развалят” – т.е.
от време на време дават по-неадекватни отговори, отколкото след първото четене.
Това също е доста трудно за тълкуване и обяснение. Може би е част от по-голямата
несигурност, която изпитват тези ученици като по-слаби читатели, повече подложени
на нормативен натиск. Но и тук е по-добре наблюденията и изследванията да
продължат, преди да се формулират ясни хипотези.

Специфични ефекти от кампанията „Голямото четене”
Ако „Голямото четене” е имало за конкретна цел да накара хората да четат повече, да
прочетат определени книги, или да си купуват книги, то не е изпълнило добре тези свои
цели. Едва 3.4% от респондентите посочват, че четат повече, едва 2% – че си купуват
повече книги, само 4%, че са прочели книгите, за които се говори в кампанията.
Ако целта е била по-обща /четене, купуване, четене на определени книги, плюс
«получаването на нови знания»/, реагиралите адекватно са повече - 23.3%. Така, броят
на онези, които оценяват предаването като успешно, се оказва относително равен на
тези, които твърдят, че то няма кой знае какъв ефект /че е просто едно телевизионно
предаване, т.е. без влияния върху тяхното поведение, читателско или друго/, които са
22, 2%. Демографският профил показва, че сравнително най-адекватно на целите на
предаването е реагирала една прослойка от софиянци и жители на по-големите градове,
хора с висше образование и висок доход, на зряла възраст, малко по-голям брой жени,
отколкото мъже.
Преди да коментираме някои по-специфични ефекти, е добре да изтъкнем известни
разлики между начина, по който беше проведена кампанията „Голямото четене” и
начина на задаване на въпроси в нашето представително изследване. Докато „Голямото
четене” пита за „романите на ХХ век” /и с това имплицитно търси „най-доброто”, този
нормативен момент беше засилен в последната фаза с каненето на „застъпници” и
„противници” на определени книги/, нашите въпроси /”Можете ли да назовете трима
съвременни български автори?”, „Можете ли да назовете трима съвременни
чуждестранни автори?”/ имат различна цел и предизвикват различен ефект:
1. Те разширяват възможните отговори в жанрово отношение /не само
романисти, а всякакви известни писатели/
2. Те вероятно ги стесняват в темпорално отношение /въпросът не уточнява
времевия обхват на неясното понятие „съвременни автори”, в резултат се
появяват автори както започнали да пишат през XXI век, така и класици от XIX
век/.
3. Най-важното е, че въпросите от представителното изследване не изискват
непременно

нормативно

отношение

–

могат

да

бъдат

споменати

не

задължително най-добрите книги и автори, а просто онези, за които се
респондентът се сеща най-бързо.
Онова, което може да бъде сравнявано между „Голямото четене” и нашето
представително изследване, е степента на известност на авторите /колко лесно те идват
наум, до каква степен са „разпознаваеми”/ и до каква степен „Голямото четене” е
повлияло в това отношение.
Ефект на „Голямото четене” върху четенето на българска литература
«Голямото четене» вкарва в първата стотица известни романи 22 български романа.
Концентрацията на български заглавия е в първите четири места, останалите 18 се
разпределят сравнително равномерно от 8-мо до 99 място. Това до голяма степен се
дължи на самия въпрос ”Кои са романите на XX век?”, който предпоставя класически
постижения, а с това отпушва ценностни избори и активизираха патриотични групи /те
в последна сметка избраха на финала „българското” на първите пет места, въпреки че
„Майсторът и Маргарита” водеше до последния момент/
Различна е картината на съвременната българска литература, която представителното
изследване, чийто въпроси нямат подобни ценностни импликации, представя. Насочени
от въпроса за «съвременните» автори, респондентите се чувстват свободни от
нормативни предпоставки и реагират смесено - общо взето отрицателно. На въпроса
«Харесвате ли съвременни български автори» по петобалната система /от «никак не
харесвам до «много харесвам»/, разпределението на отговорите се оказва следното:
никак не харесвам - 26.8%, степен 2 – 12.5%, степен 3 – 12.5%, степен 4 – 11.6%, степен
5 /Много харесвам/ - 8. 0%.; ако сумираме процентите на «много харесвам» и
«харесвам» ще получим 19.6%, а съответно «никак не харесвам» и «не харесвам» 39.3%. Т.е. съвременната българска литература не се радва на особено голямо
«харесване».
Реагирайки на друг въпрос «Можете ли да назовете трима съвременни автори?”,
/фокусиращ се не толкова върху «харесването», колкото върху популярността/,
извадката на представителното изследване «класира» писателите по начин, имащ малко
общо с представата за «литературна стойност» /което вероятно отново е свързано и с
изтеглянето на отговорите към «съвременните автори»1/. Интересно е, че първите
1

Въпреки че в отговорите на представителната извадка, както ще видим, има доста голямо объркаване
относно това що е «съвременност», но то вероятно е засегнало само част от респондентите.

четирима класици от «Голямото четене» са там, т.е. те са припознати като
«съвременни», но са класирани доста по-назад2.
За сметка на това истински известни се оказват относително съвременни,
медийно видими и пазарни писатели: първите трима са Стефан Цанев /5.3%/,
Недялко Йорданов /4.7%/, Христо Калчев /2.2%/. Показателно е, че те не са се появили
в «Голямото четене», макар че и Стефан Цанев и Недялко Йорданов са автори на
наскоро излезли романи, а Калчев беше нашумял в края на 90-те години. Очевидно,
познаването на определени автори е поколенчески въпрос – двамата най-известни
автори са познати значително повече на възрастовите групи между 31 и 40 години и
между 40 и 50 години, докато младите /18-30 г./ малко познават дори Стефан Цанев и
Недялко Йорданов. Единственият «съвременен» автор, който се появява при тях с над
3% е ... Иван Вазов. Най-известният автор, Стефан Цанев, е познат най-много на
софиянци с висше образование, интелигенция и свободни професии, относително често
четящи, с висок доход. Това дава основание той да бъде определен /по социологически,
а не по литературни критерии/ като «елитен» автор: непривелигировените групи –
турци, роми, хора с доход по 100 лева на месец, съвсем, или почти не го познават.
Като цяло, картината на съвременната българска литература е хаотична. Самите
споменавания на един или друг автор са 480 от 3000 възможни /т.е. реализирани са
16% от възможните споменавания на български автори, което може да се смята за
сумарна „видимост” на съвременната българска литература/. Споменати са общо 138
автора.
Но разсейването на имената е много голямо, списъкът е объркан и донякъде
„неграмотен”. Като изключим относителното3 ядро на първите десет /Стефан Цанев,
Недялко Йорданов, Христо Калчев, Валери Петров, Йордан Радичков, Антон Дончев,
Николай Хайтов, Георги Стоев, Иван Вазов, Дамян Дамянов, Ивайло Петров – сумарно

2

Антон Дончев, 1.8% споменавания /т.е. около 18 души на хиляда/, Иван Вазов 1.4% /14 на хиляда/,
Димитър Талев 0.5%/5 на хиляда/, Димитър Димов, който участва в първата десетка на «Голямото
четене» с два романа «Тютюн» и «Осъдени души» е споменат в представителната извадка само от 0.3%
/т.е. той е споменат само от трима души!/.
3

Казваме относително, защото става дума за видимост, която не надвишава за най-известния автор
/Стефан Цанев/ 5.2%”, а сумарно за десетката от най-известни автори – 8.1%. Всички останали случайно
споменати автори имат заедно видимост от 7.8%.

245 назовавания - 51.04% от общия брой/, останалите 49% от споменатите автори се
появяват спорадично и случайно /68 автора са споменати само по веднъж, а 15 – по два
пъти – т.е. съответно от един или от двама души на хиляда – което е в рамките на
статистическата грешка, т.е. споменатите веднъж или два пъти автори биха могли
въобще да не се появят в друга възможна извадка/.
Различно и объркано е и понятието за съвременност: за разлика от „Голямото
четене”, което задава XX век като рамка и чийто „качествен” филтър трудно допуска в
списъците реално съвременни български автори /в топ 100 Георги Господинов има 37мо място с „Естествен роман”, а Захари Карабашлиев – 78-мо място с „18% сиво”/.
всекидневното, лишено от нормативност мислене в представителното изследване с
лекота споменава най-съвременни имена. Но то определя като известни български
съвременни писатели медийни фигури като Георги Стоев /споменат на 8-мо място с
1.4%, /колкото и Иван Вазов/, Боби Цанков, Мартин Крабовски, Ваня Щерева, Иво
Сиромахов, Надежда Захариева, Кеворк Кеворкян, Юлиан Вучков, Божидар Димитров;
паралелно споменати са почти неизвестни /но вероятно „култови” във определени
среди/ имена като Донка Петрунова, Христо Мермерски, Явор Янакиев, Георги
Гроздев, Валентин Постников, Димитър Златков, Христо Нанев, Елка Няголова,
Светльо Дукадинов и др. Паралелно с тях се появяват по същия случаен начин и автори
от „високата” съвременна българска литература, оценявани положително от критиката
и получавали награди -

като Борис Христов, Владимир Зарев, Виктор Пасков,

Светлозар Игов, Елена Алексиева, Алек Попов; до тях пък равноправно присъстват
представители на различни по-ранни, социалистически поколения, писатели от
близкото минало – Любомир Левчев, Александър Томов, Любен Дилов, Станислав
Стратиев, Радой Ралин, Георги Мишев.

Заедно с всички се подреждат и такива

„съвременни” автори като Иван Вазов, Христо Смирненски и Йордан Йовков – и дори
Петко Славейков и Христо Ботев. Можем да предположим, че разминаването между
„Голямото четене” и представените тук резултати не се дължи толкова на различния
темпорален обхват между „XX век” и „съвременност” /и в двата случая се появяват
класически автори от XIX век/, колкото на странните и различни смесвания между
известност и ценност.
Ефект на „Голямото четене” върху чуждата литература

По отношение на съвременните чужди автори ситуацията е сходна.

Ядрото на

представителната извадка се разминава с основните имена, които е трябвало да
наложи „Голямото четене”. И вероятно защото въпросът предполага все пак
„съвременни автори”, ясно доминират бестселърни имена, а някои от найважните автори на „Голямото четене” въобще не са споменати4.

Истински

видимите и известни автори при представителната извадка са само седем: - Дан Браун
/6.6%/, Паулу Коелю /3.9%/, Даниел Стийл /2.4%/, Джон Гришъм /1.4%/, Стивън Кинг
/1.4%/, Джеймс Ролинс /1.%/ Дж.К.Роулинг /1.%/ - всички останали са под 0.7%, За
разлика от медийното ядро на българската литература, тук ядрото е пазарно.
Посочените седем писатели са между най-продаваните популярни автори на
криминална, трилърна и фентъзи литература.
Общо споменатите чуждестранни съвременни автори са 115 /срещу 138 български
автори/ , от които 61 са споменати по 1 път, 24 – по 2 пъти /48/, 9 по 3 пъти. Общия
брой на споменаванията е 384 /което прави 12.8% от възможни 100% = 3000/ . т.е. като
цяло чуждата съвременна литература е по-малко известна от българската.

4

Ядрото на представителната извадка се отнася по следния начин към топ 100 на „Голямото четене”.
Първият Дан Браун /6.6%/ се класира чак на 49 място в Голямото четене /”Шифърът на Леонардо”/ и на
75 място /”Шестото клеймо”/.
Вторият /3.9%/ Паулу Коелю има 16 място в „Голямото четене” /”Алхимикът”/ и 181 място.
Третият - Даниел Стийл - не се появява в „Голямото четене”.
Четвъртият Джон Гришам /1.4%/ не се появява в „Голямото четене”
Петият Стивън Кинг /1.4%:/ се появява няколко пъти, в „Голямото четене”, но назад в топ 200 на
„Голямото четене” - 119 /”То”/, 146 място /”Мъртвата зона”/, 173 място, 170 място /”Дългата разходка”/,
182 място /”Зеленият път”/
Шестият Джеймс Ролинс /1%/ не се появява в „Голямото четене”.
Седмата Джоан Роулинг /1%/ се появява в „Голямото четене” с романите си за Хари Потър цели пет пъти
– на 28 място /Хори Потър и философският камък”/, на 48 място /”Хари Потър и даровете на смъртта”/ на
82 място /”Хари Потър и нечистокръвния принц”/ на 159 място :”Хари Потър и затворникът от Азкабан/
и на 188 място /„Хари Потър и огненият бокал”/.
Осмата Нора Робъртс /0.7%/ не се появява в „Голямото четене”
Деветата Сандра Браун /0.7%/ не се появява в „Голямото четене”.
Десетият Умберто Еко /0.7%/ се появява на 29 място /Името на розата/ и /и 51 място. ”Махалото на
Фуко/
От друга страна Толкин и Стайнбек, които са в първата десетка на „Голямото четене” се появява в
отговорите на въпросите за чуждестранни автори с равните 0.5% на 16 и 17 място /но вече в обсега на
статистическата грешка/.
Орхан Памук е на 11 място / 0.7% / наравно с Нора Робъртс, Сандра Браун и Умберто Еко/, докато в
„Голямото четене” се поява с „Името ми е Червен” едва на 152 място. Габриел Гарсиа Маркес, който е в
десетката на „Голямото четене” е на 26 място с 0.3% посочили името му /т.е. едва трима души са го
посочили, отново резултат в рамките на статистическата грешка/.

Ако ядрото на споменатите в представителното изследване чужди съвременни автори е
доминирано от бест-селърни писатели, то в периферията се забелязва сходен на случая
със съвременната българска литература ценностен, жанров и исторически хаос. До
класици от 19-ти век като Виктор Юго, Емил Зола, Оноре дьо Балзак, Гогол и
Достоевски се подреждат важни фигури от 20-ти век като Джеймс Джойс, Джон
Стайнбек, Франсоаз Саган и Габриел Гарсиа Маркес. До съвременни класици и
нашумели имена като Орхан Памук, Милан Кундера и Харуки Мураками се подреждат
журлналисти като Анна Политковская, известни в други сфери фигури като Пако
Рабан, учени и публицисти като Ноам Чомски, религиозно-моралистични писатели като
К.С.Луис. Но за разлика от българската литература,

периферията на чуждата

съвременна литература е все пак напълно доминирана от имена на пазарната популярна
литература – особено в жанровете кримка, трилър, фентъзи и разнообразните прояви
на открито или скрито new age литературата. Интересно е, че класираният на 6-то
място в „Голямото четене” Михаил Булгаков с „Майстора и Маргарита” /който водеше
до полуфинала/ въобще не се споменава от респондентите на представителното
изследване.
78 от споменатите 115 писатели са англоезични /67.8%/ - и те са в повечето случаи
автори на съвсем съвременни и бест-селърни заглавия, докато немската, френската и
руската литература рядко излъчват бест-селъри – те по-често биват споменавани и
представяни със свои класици. Съвсем епизодични са споменавания на автори от други
литературни традиции.
Можем да направим следните изводи:
1. Статистическото разсейване на имената говори за това, че масовата
представа за съвременната литература е образувана от едно медийно-пазарно
ядро, в което понякога /особено в случаите с българска литература/ пробиват и
училищни

класици

с

относителна

известност.

Останалото

е

смътна,

хетерогенна и рехава периферия от имена, появяващи се по случаен принцип: в
случая с чуждата съвременна литература пазарното начало доминира и тук.
2. Ядрата, получили се в резултат на представителното изследване, са доста
различни от десетката, наложена от „Голямото четене”. Като изключим Вазов и
Антон Дончев /за които може да се спори, дали се появяват в резултат от ефекта на

„Голямото четене” или по други причини/, кампанията почти не е оказала влияние
върху скритите „класации”, които извършва не-нормативното масово съзнание на
представителната извадка. От чуждите класици, пропагандирани от десетката на
„Голямото четене”, в представителното изследване се появяват само Толкин /0.5%/,
Стайнбек /0.5%/ и Маркес /0.3%/ и то съвсем не често. Екзюпери, Дюма и Булгаков
въобще не се появяват. Това говори, че ценностният критерий на телевизионното
предаване въздейства много слабо по отношение „разпознаваемостта” на авторите от
страна на масовото съзнание – и това важи в по-слаба степен за българската литература
и в по-голяма степен – за чуждата. Докато десетката на „Голямото четене” е
очевиден резултат на смесени литературно-ценностни и патриотични критерии
/като патриотичните са надделели, първата петица е българска/, то в ядрата,
получени от представителното изследване доминират, или медийни, или пазарни
автори.
3. Статистическото разсейване в периферията е дублирано от ценностен,
жанров и исторически хаос: като съвременни автори са споменати наравно мъртви
класици и скандални журналисти,

големи писатели

и съвсем млади, неизвестни

автори, сложни поети и сензационни популярни автори. Все пак този хаос има различен
профил в случаите с българската и с чуждите съвременни литератури. Докато в
българския случай в перифериите се появяват предимно журналисти и медийни имена,
заедно с автори, известни само на изолирани публики, то в чуждия случай пазарното
начало доминира – не само в ядрото, но и в перифериите са най-често автори на
популярни, бест-селърни жанрове.
4. Знанието за съвременната литература, особено разпръснатото хаотичното
знание извън ядрата,

се подържа не от групи и културни прослойки, не от

сравнително единен вкус,

нито от критически авторитети, не дори от медийни

кампании от типа на „Голямото четене”, а от отделни, случайни индивиди и
техните трудно предвидими източници, или е пряк резултат от маркетингови
похвати. По своя характер това знание има разпръснати, масово-хаотични,
демократични и вероятно фрагментарни и мрежови характеристики, а не всеобщ и
споделен характер. Накратко, изследването показва, че то не се управлява от някакви,
поне относително единни вкусови критерии, или авторитети и норми. На този фон по
своите социологически характеристики, прослойката, гласувала за „Голямото четене”,

може да се оцени като не-представителна. Както показва справката на самия екип на
„Голямото четене”, става дума за статистическа извадка, доминирана от жени,
софиянки, в активна възраст, с висше образование5. Този своеобразен феминостоличен-вишистки културен елит не само не е социологически представителен, но и,
както показва представителното изследване, въпреки известността на предаването, не
успява да наложи категорично своите вкусове и норми на масовото отношение към
литературата, доминирано от популярност и разпознаваемост на имена и автори.
Налице е разминаване между нормативната картина на ценните съвременни
книги, която „Голямото четене” е трябвало да внуши, и реалните практики на
четене и „разпознаваемост” на автори. Един образован и активен елит смята
определени книги за добри и важни, но масовият читател чете /или просто знае, чувал
е имената на/ други, които образованият елит не припознава за „книгите на 20-ти век”.
5. Реалната и значима от литературна гледна точка съвременна литература
всъщност е изместена от три свои двойника:
от своя медиен имидж /в който „Голямото четене” успява да се намеси съвсем
слабо/
от спомени от училище и
от пазарни „бестселъри”
Както видяхме в случая с българската и в случая с чуждата съвременни литератури
пропорциите на тези три елемента са различни. Като изключим „ядрата”, масовите
читатели не забелязват интересните съвременни български автори, не ги знаят, още порядко знаят някои от големите съвременни английски, френски, немски, италиански
автори. За сметка на това са чували достатъчно много за различни литературномедийни звезди, пазарни хитове и бест-селъри. В краен случай, за да отговорят на
въпрос, който скрито би поставил културния им престиж „под въпрос”, те прибягват до
изучаваните в училище автори.

5

По-конкретно: статистиките на самото „Голямо четене” посочват, че в „Голямото четене” са гласували
68. 27 % жени, че повече от една трета са софиянци, че 81.44% са на възраст между 20-60 години – и найважното - повече от две трети от гласувалите са с висше образование /70.21%/./

AФокус група с библиотекари
Дата: 25.02.2010
Място: конферентна зала на НБ „Св. Св. Кирил и Методий”
Продължителност: 86:56 минути
Модератор: доц. Александър Кьосев
Участници:
1. Паулина Василева Тепавичарова: завеждащ библиотека История в
структурата на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски” –
София;.
2. Елка Стефчова Трингова:
Седмочисленици” – София;

училищен

библиотекар

7-мо

СОУ

„Св.

3. Жаклин Борисова Овчарова: училищен библиотекар в 12 СОУ „Цар Иван
Асен II” – София;
4. Славка Шопова: библиотекар от Народна библиотека „Иван Вазов” –
Пловдив;
5. Светослава Тончева: ОКИ Столична библиотека;
6. Наталия Леон Хасид: ОКИ Столична библиотека;
7. Любка Будинова: Народна Библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”;
8. Елена Янакиева: Народна библиотека „Св. Св. Кирил и методий”;
9. Албена Ихтиманска: Общинска библиотека – Самоков;
10. Галина Савова: читалищна библиотека „Цар Борис III” - София

Добре, започваме. Въпросите са подредени в четири тематични групи. Аз ще ги
казвам една след друга, не веднага. Първата тематична група е под рубриката
„Има ли проблем според вас?”. И тука има подвъпроси разни: „Какво се случва в
момента в България с книгата и четенето?; Вашата версия за това, което се
случва оптимистична ли е или е песимистична?; Ако има някакъв проблем във
читателската култура, кой е главният проблем?” Формулирайте го вие. И то от
гледна точка на вашата професия. А ако случайно сте чели изследвания за това, за
което става дума, ако в смисъл говорите не от лично мнение, а от гледна точка на
това, което знаете, моля, цитирайте изследванията, споменавайте ги, за да
разграничим вашето персонално мнение и вашия персонален личен опит от

всякакви научни изследвания. Както казах, очакваме вашата професионална
истина, защото библиотекарите са експерти със скрито знание, което само те имат
и на което ние разчитаме. И така, повтарям въпроса, основния въпрос, от който
тръгваме, той е най-общият въпрос: „Има ли проблем със четенето и книгата в
момента в България или не?” Как гледате на този въпрос? И аз ше използвам, за
да си сипя малко кафе. Моля, който говори, да взима записващото устройство
пред себе си, за да е по-ясно или..?
Кирил: Не, няма нужда те...
Галина Савова: Ами освен аз като...
Кажете си името ако обичате.
Галина Савова: ...читалищен представител на читалищна библиотека, Галина Савова се
казвам, да ви кажа какви са, при нас какво е състоянието на четенето. Във последните
години наистина има слаб отлив от библиотеката, от интереса към библиотеката и това
си го обяснявам със навлизането на новите информационни технологии и интереса към
тях. Нали, всеки си има вкъщи компютър, чудесно е, (една дума не се чува) за
информация там, но не е това основният проблем, (който е). Във читалищата проблемът
е материалната база. Просто не може да си представите, те се борят за своето оцеляване
– борба за оцеляване. Материалната база е в много лошо състояние, значи представете
си цяла зима...
Добре, имаме специален въпрос за инфраструктурата
материалната база, ще се върнем на това.

на

библиотеките,

Галина Савова: Да, но те са свързани нещата.
Разбира се, че са свързани, да...
Галина Савова: Представете си, библиотекарят седи цяла зима, една духалка е в
краката му и се топли той и компютъра пред него. В читалнята – десет градуса. Как
смятате, че тези читатели ще дойдат да четат във читалнята? Читателят идва, грабва си
книгата и бяга вкъщи. Ето това е една причина за отлива, просто няма възможност...
А от вземането на книги има ли отлив?
Галина Савова: Във вземането на книги не мога да кажа, че има отлив. Има отлив във
читалните. Втората причина за този отлив е липсата на средства за периодика. В едно
читалище се получава най-много един ежедневник, един седмичник, две-три
ученически издания, едно детско списание, това е. Така че читалните, не, и друг
проблем – скъпите справочни издания. Те не могат да се набавят. Това са нещата, които
се ползват в читалня и не могат да се предоставят на читателите, съответно от
читалните има отлив. Иначе, например във нашата библиотека има един постоянен
контингент, да кажем около седемстотин души, които са ни постоянните читатели, не
наблюдавам отлив. Дори напротив, стават хората по-активни, на..търсят всички
интересни нашумели заглавия, има си интерес. Не мога да кажа, че има отлив и между
децата. Дори има в последните години нарастване на читателската аудитория под
четиринайсет години. Проблемът е просто материалната база на читалищните

библиотеки. За другите не говоря, била съм във всички видове библиотеки, имат
отопление, имат възможности да предоставят на читателите. Друг проблем е
автоматизацията. Значи във нашта библиотека имаме потребителски компютър, за него
има постоянен интерес, не е достатъчен, но всички останали библиотеки... Просто
хората търсят, целта на библиотеката е да се превърне във информационен център. Как
да го постигнем? Сега има разни проекти, глобални библиотеки, очакваме от тях
компютри – една чудесна идея. За нашата библиотека се очакват три потребителски
компютъра. Със привличането към тази техника ще привлечем и хората към четенето.
Това е целта ни основно. Не, не само да ги накараме да седнат пред компютъра, но все
пак да влязат в библиотеката и да станат и читатели.
Много ви благодаря, аз ще помоля засега да се опитаме за момент да задържим
настрани тези много болни въпроси на българските библиотеки. След малко ще се
насочим към тях отново - напълно сте права, че тези неща са свързани и няма как
да не са свързани. Но от това, което вие казвате, излиза, че вие сте от оптимистите.
Ако се оправи материалната база, читателите ще дойдат.
Галина Савова: Абсолютно съм убедена, че ще ги привлечем. Представете си една
библиотека, която има хубав привлекателен вид, защото споделят читатели във другите
страни как е, нали – приветливо, слънчево, топло и те са непрекъснато в библиотеката.
Така че за нас това е...
Добре, добре. Вие искате да кажете нещо.
Наталия Хасид: Не, не, по повод на...
Името си...
Наталия Хасид: Наталия Хасид, Столична библиотека. Навсякъде го има тоя проблем.
Дъщеря ми живее в Холандия и гледам какво е – там свалиха всякакви, нали, няма вече
никакви финансови условия, когато заемаш книги. Направиха много, в момента даже,
тази пролет пуснаха почти до всяко училище се изгради библиотека, една панелна
такава конструкцийка. Вътре е прекрасно. Малко четат децата, защото залягат пред
компютрите и то не за учене, а за тези втеляващи игри, които просто похабяват до
голяма степен всякакви емоционални състояния, чувства. Децата вече не четат тия
книжки, които са чели, не гледат и такива филмчета. Филмчетата са джаста-праста,
динозаври, кой кого ударил и така. Но за четенето това прави впечатление: двайсет
години работя вече във Столична библиотека, нали, която няма тия точно проблеми,
които има една читалищна библиотека. За мене основният проблем, е спадането на
нивото на общата култура на обществото. Да си културен вече не е престижно. Едно
време хора със относително нисък образователен ценз и професии, които не са
свързани [с някаква професия в областта на културата], се считаха за длъжни да си
купуват книги. Четат, не четат – не знам, но имаха книги във къщи. Сега вече и не
могат финансово [да си го позволят], защото книгите станаха скъпи, за разлика от
преди. И вече не е толкова престижно. Едно дете, което не слуша и не вижда и не усеща
интерес към книгата в семейството си, да очакваме, че училището ей сега ще го възпита
– няма да стане. Училището от друга страна, такъв един въпрос беше зададен – дали
отговаря там литература на интересите на децата. Според мене училището не трябва да
отговаря на интересите, то трябва да създава интересите на децата. Това ние да

очакваме, че училището ще им ъъъ, нали ще разглеждат книжки, които..книга или
книги като по-големи – няма Хари Потър да разглеждат в училище...
(?): ...или комикси.
Наталия Хасид: Напротив, трябва да ги научат, тоест да им зададат някаква
потребност. Само че това е трудно да го направи само училището. Колко културни
програми има по телевизията? Ако не е тая Първа програма – нещо да се види за книги,
няма кой и какво. И затова ми се струва, че..значи че ще се чете – ще се чете. Аз
специално работя във читалня /сега вече ги обединихме, нали, заемна и читалня, но до
миналата година беше само читалня/. Философия, психология, социология, социална
психология и така нататъка, история. Ами ако ви кажа колко се чете психология сега,
такова лудо четене пада.
(?): Да, съгласна съм.
Хората явно не се чувстват психически добре, търсят някакво упование, на всякакво
ниво – от ученици, до възрастни хора, включително идват и психиатри, лекари идват,
които да четат психология защото...
А каква психология се чете? Научна или по-скоро популярна?
Наталия Хасид: Сега, сега, да ви кажа, да, естествено, ей това също много ми се иска
да отбележа. Значи има една част, любители на (петостеронева) бира, както им казвам
аз, които са там за парапсихология. Други, които се имат за по-така, със
самочувствието, че четат нещо сериозно, четат така наречената практическа
психология - този американски стил да .. как да спим с мъжа си, как да бъдем успешни
в работата; които сега аз, да, тя е малко там, по...
Ще помоля разговорът да бъде обособен, да говорите една по една, защото иначе
не се чува на записа. Така че, много ви моля, извинявайте...
Наталия Хасид: Но има и хора, които четат сериозно. Изключвам студентите, защото
те си идват със конспектите. И, за да не съм много дълга - другото нещо [проблем] е
висшето образование и четенето. Страшно ми е неприятно [да го кажа, но], има доста
преподаватели, които не знаят как се пише конспект. Не може да се разбере статия ли
се търси или книга. Как да го знаят студентите, след като преподавателят не го е
написал правилно. Нали, това все са части от тая обща култура, която не е много.., не
изглежда много важна и фундаментална, но..но е важна всъщност. Защото ти не можеш
да излезеш от университета и да не можеш да познаеш на тоя ред книга ли е написана
или статия или студия, или част от нещо [друго]. Тия неща трябва да се учат.
Добре, все още сме във рамките на общия въпрос „Има ли проблем или няма?”, аз
каня другите да се включат.
Славка Шопова: Народна библиотека „Иван Вазов” (Пловдив). Аз дори си донесох тук
отчетите за тази изминала две и девета година, защото такава информация получих, че
може би някакви цифри ще трябва да споделям, но няма да (ви затормозявам с) цифри.
На конкретния въпрос аз смятам, че да, има проблем със четенето. Защо? Цифрите
може да растат положително, вълнообразно или спираловидно, няма значение как. За

нас специално и за нашата библиотека слава богу (и тея ЕГН-ета го дигна успешно),
имаме ръст и при читатели, и при ползване на литература, и при посещения. Старали
сме се да създадем условия. Но това, което бих казала ….искам да опонирам на
госпожата срещу мен, и да се съглася, присъединя към госпожата от Столична
библиотека. Е да, материалната база е важна, без нея няма как въобще да съществува
библиотека, но тя не е решаваща. Ето нашата материална база може би е по-добра от
Вашата или от нечия друга библиотека, но..базата на библиотеката [не е решаваща]. С
четенето има проблем, защото, ако го разглеждаме (делигизирано) от всичките там
показатели, по които се води и попълва библиотечната статистика, се вижда, че да –
обемите растат, но въпросът е какво се чете, колко се чете и каква част от всичко,
ползвано в библиотеката и което заемат читателите, е книга. Нали говорим за четене на
книга, на печатно издание. Ако говорим за ди-ви-ди-та, компакт дискове там, нови
издания, репродукции, грамофонни плочи и така нататък – това е друго нещо, ние
говорим...
Говорете и за двете, интересно е това, да...
Славка Шопова: ...Да. Искам да кажа, че тези средства не влизат във фондовете на
библиотеките или на по-отворените и по-богатите библиотеки, как да кажа, направо. И
те се радват действително на интерес, тяхното ползване действително ежегодно
нараства.
Тоест [нараства ползването на] други носители?
Славка Шопова: Други носители, да, на информация. Това не е лошо. Нали?
Е, хубаво е, всъщност.
Славка Шопова: Но ако говорим за четенето в онзи смисъл, в който то съгражда
интереси, (...) мисли … въобще, според тематиката на изследването нали, става дума за
другото четене… А, и освен това по отношение на техниката, която ще навлезе, на
техническите средства, на компютрите в библиотеките – това също е чудесно, защото
то е актуално, съвременно, модерно, всеки иска да има вкъщи или пък в библиотеката,
а ако няма, търси тази възможност. Но аз считам, че не винаги тази връзка –
снабдяването или усвояването на такава техника в библиотеката ще доведе [до успех] и
е правопропроционална на четенето в библиотеките. Колкото и повече компютри да
сложим в библиотеките си, а и нека и Интернет да слагаме, защото за всяко нещо си
има интерес и потребители, мисля, че малко или много ще...
,
(?): ...се пренасочи вниманието.
Славка Шопова: ...Ще се пренасочи. Аз не казвам, че така трябва да е и че така ми
харесва на мен… И затова се изисква… Много голяма става ролята на библиотекаря,
ако говорим за четенето в библиотеките. Те трябва умело и положително, в интерес на
книгата, да работят със читателите, с потребителите, с ползвателите, за да могат да
свържат едното модерно средство на информация със другото, не толкова модерно. И
да, да го преведат читателя от компютъра, за който той почти не се нуждае от почти
нищо, особено младият читател, той понякога е по-добре и квалифициран и обучен и
компетентен, отколкото библиотекаря [- до книгата]. Но пък библиотекарят трябва да

бъде този, който също така да бъде квалифициран и информиран, да може да свърже
двете направления, да ги обедини, а не да ги противопоставя. И...
А може ли да ви попитам нещо? Вие употребихте странния израз „другото
четене”...
Славка Шопова: Е...
Опишете ни „другото четене”, моля.
Славка Шопова: Защото нали пак се чете във..пак се чете...
Ясно... ще Ви помоля така нареченото „друго четене – това, за което вие говорите,
за го опишете - как изглежда то например в неговия идеален вариант?
Славка Шопова: Другото четене, което по нашите статистически данни (расте), по
данните е общото четене, тоест общото използване на независимо какви видове...
Но вие очевидно не говорите само за общото.
Славка Шопова: Да, защото смятам, че въпросът [в изследването] е за това друго
четене. Другото четене, което може би в мойте вече такива представи, /аз явно имам
най-голям стаж, няма значение/, това, е, четенето, свързано със книгите в ръка или със
списанието, или с вестника. Във читалнята – тиха, приятна, спокойна, чиста, както е в
рекламата… в това четене човек да изпитва удоволствие от самото него, [приятно му е]
да се заседява, не му се тръгва, неприятно му е, когато бие звънеца и трябва да се
излезе от библиотека. А при нас показателите растат, но задържането във читалните,
ползването на оригиналния хартиен носител, намалява. Защото хората да, идват,
поръчват, търсят статии, макар че не знаят кое е статия и кое е книга, няма значение;
ами намираме ги и ги упътваме по някакъв начин. Но въпросът е, че те бързат, чакат с
нетърпение (да) получат каквото са поръчали, бързат към копирната машина и това е.
Сега какво е [после] четенето, аз не мога да кажа вече… какво е домашното четене, как
и какво точно четат. Какво точно и като обем e ползването за дома или така наречения
„домашен прочит”… При нас, поне в нашата библиотека, която има и популярна и
научна книжнина… в смисъл такова четене им осигурява, расте и то представлява две
трети от това, което се ползва във читалните. Макар че и като брой читални и като
места читателски са предостатъчни; една голяма част от тях имат възможност... Така че
хората може би предпочитат поради тези и при други условия, поради други
неудобства, свързани със общуване с библиотекари, работно време, атмосферни
условия ако щете и своето работно време, предпочитат, и понеже ние имаме
възможност и малко им качихме (екземплярността), им предоставяме повече материал,
повече книги, заглавия и екземпляри за домашно ползване, и ето фактите говорят, че
това четене се увеличава и расте.
Много ви благодаря.
Златка Иванова: Аз мога ли [да кажа мнението си]?
Да, името ако обичате.

Златка Иванова:. Златка Иванова. Народна библиотека „Иван Вазов”. Аз съм тук
единствения човек, който не е чист библиотекар. Тук всички колеги работят с живия
читател, докато аз съм методист, експерт във отдел методичен, ние наблюдаваме в
нашия отдел процесите отгоре. Така че, няма да съм много конкретна с тези свои
виждания за четенето във детайли, но ще кажа няколко неща. Аз мисля, имам голям
контакт [проблем?] с четенето по няколко причини. Ветрилото от тези причини
изглежда така: аз мисля, че при нас проблемите се съчетаха с промяната на системата;
че може би нямаше да говорим за това нещо, за този толкова (оголен) достъп [до
книгата], ако не се бяха случили промените преди двайсет години. Те се случиха с
времето - новите технологии изведнъж навлязоха, а ние, всички останали /аз ще говоря
за библиотекарите и донякъде за държавата/ не успяхме някак да бягаме с тях така,
както трябваше да бягаме - в галоп. Единият от проблемите [понастоящем], свързан
със нечетенето, е това, че нашите фондове, информационните ресурси или бибиотечни
фондове на библиотеките, не успяха в кратък срок да отговорят на необходимостите на
голяма част от населението. [Говоря за всички възрасти,] от малко до голямо. Защото
държавата ни не можа да отговори и финансово, и стратегически на тази необходимост
бързо да, да се [движим] в синхрон и да бъдем релевантни на случилите се промени.
Финансово библиотеките генерално бяха лишени от средства за обмен и обновяване на
своите фондове, и второ, ние нямахме и държавна политика според мен в това
отношение [по отношение адекватна реакция на навлизането на новите информационни
технологии]- и във сферата на образованието, и във сферата на културата. Как да се
обърнем (на главата си) и да догоним другите държави? Като експерт, аз мисля също,
че друга причина е …. влизам аз във много различни библиотеки и до ден днешен там
лъха, в нашите библиотеки, на мухъл. Няма как да накарате младия човек да посегне
към тези книги. Това е една, може да е повърхностна причина, но е причина. Второто,
което е, си мисля, че ние помежду си някак не можахме.. българинът не обича да дружи
със никого, даже себе си не се разбира по някой път, - така че аз мисля, че [eдин] от
проблемите беше в това, че ние - издатели, библиотекари, разпространители и
политици – т.е. отговорните за сферата на културата хора, не успяхме да се сдружим в
това отношение и да видим проблемите много рано, да можем някак да им отговорим.
Мисля, че това е. Мисля, че причината е във нас, самите библиотечни специалисти,
имам такова чувство, понеже все пак със много, значителен брой библиотеки и
библиотекари работим доста дълго, както каза колегата, над трийсет години съм
методист. Самите библиотекари се увлякахме някак по проблемите на ежедневието и си
мисля, моля да бъда извинена, ако обиждам тука колегите, но мисля, че самите ние
[библиотекарите] не сме обърнати със очи към този проблем. Не можем да накараме
нашите библиотекари, хората от тази област, да правят тези проучвания, да обгрижат
това нещо [проблема?], да го усетят и да му отговорят по някакъв начин - [не можем да
подтикнем] професионално, хора от нашта гилдия.
Когато планирах тази дискусия си набелязах четири, както ви казах, такива групи
от въпроси, тематични групи. И даже попитах социолозите, аз не съм социолог
просто, дали е редно във такава дискусия те да бъдат създадени предварително. Те
казаха „в никакъв случай”, тъй като хората ще се влияят от следващите въпроси
и ще отговарят имайки предвид това, което е запитано. Но вие така да се каже
предвиждате, вие антиципирате това, което съм си записал като въпроси, след
което и говорите едновременно по всички въпроси, което не е лошо. Даже е много
хубаво, защото както вече много хора казаха, те са свързани нещата. Общият
пробем води до инфраструктурата, от там пък води до нагласите на младите
читатели, до информационната епоха, до промените – демократични или не. И

всичко това е един възел, от който ние не можем да избягаме. Но този все пак,
началния общ въпрос е важен и предполагам, че и други хора биха искали да
кажат нещо по него...
Жаклин Овчарова: библиотекарка на училищна библиотека, Дванайсето училище. Аз
се присъединявам тук към колежката, че има разлика между количеството на четене и
качеството, всъщност на това, което се чете. Аз работя със деца от първи до дванайсти
клас, по осем часа всеки ден. И това, че библиотеката е пълна непрекъснато с ученици
не означава, лично за мен, че се чете - искам да кажа, качествена литература. Да, има
интерес, библиотеката се посещава, всичко това, което е на пазара, най-интересно, найактуално, най-привлекателно за децата, го има, но според мен това не е, не е найкачественото нещо, което трябва да, да стига [да задоволява] и да е интересно на
децата.
А под качествено какво разбирате? Това, ще се съгласите, е труден въпрос...
Жаклин Овчарова: (Да ви кажа, има качествено). Ще ми е по-лесно ако ви кажа
[пример]... Най-напред комикси, няма нищо лошо, но аз имам ученици в дванайсти
клас, които влизат в библиотеката, за да четат комикс, което аз лично не мога да
разбера.
А вие общувате ли си с тях, казвате ли им нещо или..?
(?): Може покрай комикса и нещо друго...
Жаклин Овчарова: Значи аз… (няколко думи не се чуват) Това, което им е интересно,
защо им е интересно или пък ако го няма в библиотеката, се опитвам да го набавя,
вследствие на което си спечелвам читатели. По някой път аз самата се ядосвам, че им
предоставям точно тези неща, сега не знам дали да .. да изброя конкретни неща, които
им предоставям...
Да, кажете.
Жаклин Овчарова: Ами вампирските поредици в момента, които са най-актуални и
най-четени.
(?): Това е интересно.
Жаклин Овчарова: ...Имам ученици, които влизат в библиотеката, за да четат само тази
(книга). Нямам ги като читатели, докато не набавя точно тази литература.
А впрочем (...) искам да ви попитам нещо конкретно. Има теория сред
специалистите (хайде да кажем схващане – много грандомански това „теория”), че
книги като Хари Потър и въпросната вампирска поредица печелят читатели. Те,
това са деца, които иначе не биха чели, но през Хари Потър и през вампирската
поредица...
Да, точно така...

...така да се каже те стават читатели. Аз като родител мога да ви кажа, че моят син
беше спечелен от Хари Потър навремето, той беше точно колкото Хари Потър,
растеше заедно с него и беше хванат от пазарната вълна. След това започна да
чете фентъзи и прочете (Робърт Джордън и още много други ), аз ги прочетох
заедно с него. В един момент той престана да чете. И аз се чудя, беше ли той
спечелен като читател или не? Вие какво мислите по въпроса?
Жаклин Овчарова: Мм, аз лично, временно е бил спечелен.
(?): Временно, но все пак...
(?): Прокарана е една пътечка.
Бих искал да ви съобщя втория въпрос – така или иначе ние вече го
дискутираме...
Албена Ихтиманска: Общинска библиотека Самоков. По първия и аз определено
считам, че има проблем с четенето, макар че аз съм от оптимистите, които не мислят, че
четенето някога ще изчезне като вид дейност човешка – никога.
(шум в залата, вероятно в подкрепа на казваното)
Дали ще четат на екран или пък книга [не е толкова важно], най-големият проблем по
мое мнение е, че четенето, поне в нашите условия в България, не се, не се приема като
престижно занятие. Аз така смятам.
(?): Това е основното.
И от там идва големият проблем. Сега-а-а дали е по-малко, дали е повече… например в
нашата библиотека, ако трябва да бъда конкретна, най-големият проблем или найголямата пропаст е със тинейджърската група от читатели. До десет-единайсет години,
дванайсет максимум, четат, а след това към петнайсет-шестнайсет, тези там четири
години, ги няма никакви. И след това вече...
А как си обяснявате този отлив?
(?): Пубертет...
Във тази връзка (точно)?
Първо естествено, че самата физиология на тая възраст оказва влияние. Но това е и
възрастта, в която считам, че децата най-силно се влияят от мнението на средата си.
Наталия Хасид: На референтната група...
Албена Ихтиманска: И д-а-а и това е, това е фактът. Аз имам син на дванайсет
години, който чете, определено чете. Не е почитател на Хари Потър, но за сметка на
това изчете Карл Май. Това, което обаче с изненада научих, че така счита това нещо
като...

(?): Изпитва срам ли?
Албена Ихтиманска: Даа, да, не може да сподели със неговите (приятели), защото ще
бъде според мене сметнат за аутсайдер. Установявам и всъщност не виждам какво
друго можем да очакваме, след като най-успешните хора, които, хора, за които се
(говори) в медиите, не са свързани по някакъв начин
в НЕЗАВЪРШЕНО
ИЗКАЗВАНЕ...
Добре, само да добавя втория въпрос, тъй като той е толкова свързан с първия, че
вие почти го засегнахте... Той гласи: „Как оценявате състоянието на читателите и
четенето днес?; Кои са типичните читатели във вашата библиотека?; Възраст,
социален и етнически състав; образование. Общуват ли те със вас като
библиотекар?; Какво ви питат?; Какво ви казват?; Вие какво им казвате?; Как
четат?; Колко време четат?; Концентрират ли се?; Каква литература
предпочитат?; Имат ли устойчивост в тяхното отношение към четенето?;
Достатъчно ли четат според вас и качествено ли четат?” – това вече беше
дискутирано – и един въпрос, който ви моля специално да му обърнете внимание:
„Променя ли се съставът на читателската публика с течение на годините?” Дали
профилът на читателите, (с изключение на десет години) или повечето от вас са
отдавна в библиотеките, се сменя и има ли някакви промени и някаква
динамика? Или напротив, един и същи тип социален състав, образователен
състав, етнически евентуално? Впрочем ромите влизат ли във библиотеките
въобще? Това е интересно и така. Отново виждате, комплекс от въпроси, който
вие и без това засягате, той е част от по-общия проблем....
Елена Янакиева: Може ли аз да кажа?
Да.
Елена Янакиева: Елена Янакиева, Народна библиотека. Със колежката ние сме
представители на малко по-различна библиотека. При нас няма деца, ние нямаме
никакво наблюдение..наблюдение върху това какво четат децата, каквато..каквито
наблюдения имат колегите. Не раздаваме книги за вкъщи, тоест нямаме никаква
представа как се чете у дома. Ние сме както се казва, (презентна) библиотека.
Колежката ми всъщност има по-преки впечатления от това какво поръчват читателите
за четене; моите впечатления са по скоро от това какви информационни услуги се
изискват от нас. Тоест малко по..не толкова непосредствени са моите наблюдения над
това, което читателите четат. Бих могла обаче да кажа във отговор на втората група
въпроси. Не бих казала, че много драстично се е променил възрастовият или
читателският състав. Има една относителна, /обръща се към колежка - може би ти имаш
някакво друго мнение/, но, да речем, студентите за мен остават като една постоянна
читателска категория за нашата библиотека. Самите студенти бих разделила на две
доста крайни групи. Едните, които нямат абсолютно никакъв интерес към това, което
изучават. Те идват със листчета, на които е записано буквално, каквото е казал
преподавателя /тук съм съгласна, че и преподавателите доста често възлагат на
студентите нещо, което те би трябвало сами да проучат без да правят това (смее се).../
Но тези хора нямат никакво желание да научат нещо. Когато става дума, ние ги
насочваме да прочетат да речем някакво произведение, а те ни задават въпроси от рода
на „Това няма ли го във интернет?” или „Защо всичко ” - тоест цялата литература - „не
е качено във интернет?” Това е една, може би аз съм малко крайна, но по-скоро, за да

стане ясно за какво говорим, това е една абсолютно незаинтересована група студенти,
които каквото и да правят няма да.. не е ясно и защо точно са попаднали и защо учат.
Във същото време, за моя много голяма радост има изключително качествени деца,
които идват, знаят какво търсят и които се интересуват от всякакви ресурси. Тук ще
намеся и електронните ресурси и ше кажа, че ако има какво да се чете, то тази
категория хора ще четат. Факт е, че, знаете за инициативата, която тече вече година и
повече на Министерството на образованието и науката - за едни големи електронни
бази данни, които се, които бяха закупени. Може би по-голямата част от библиотеките
тук ги нямат, но те са предназначени за, основно за университетските библиотеки,
имаме ги и при нас. Аз забелязвам колко голямо е търсенето на научна литература,
основно на английски нали, но това са качествени хора, които търсят качествена
литература и които знаят как да я ползват. Тоест, осигурили им се, даде ли им се, има
ли какво да им се предложи да чете..да четат, те ше четат. Без значение дали е много
студено или е много горещо във нашата библиотека, случва се и едното (смее се) ..и
едното, и другото. Това така ме кара да си мисля…. Изобщо не смятам, че няма
проблем. Проблем има. Проблемът обаче, тук се намесват много и комплексни
фактори. Все си мисля, че винаги е имало хора, които четат и които не четат. Нали, не
можем да искаме от всички във всички времена да четат еднакво.
(групов шум, вероятно в знак на съгласие)
Вярно е, че намаля групата на хората, които четат - четат по-малко, но пък може би
четат по-качествена литература. Аз лично смятам, че човек докато е малък трябва да
чете безразборно, за да си изгради критерий кое е хубаво и кое е лошо. И ще ви дам
пример със малката ми дъщеря, която до пети клас почти не четеше, в пети клас
единствената книга, която прочете беше автобиографията на Стоичков, който тогава
беше... (общ смях). Във седми клас се готвеше да кандидатства и почти нямаше време
за четене. Във осми клас чете Удхаус, във девети клас чете адвокатски трилъри, да го
кажа така, а след което я приеха Скандинавистика и започна да чете тежки класически
автори.
Скандинавски?
Елена Янакиева: Тоест, нищо от глупостите, които беше (засмива се) изчела преди
това, не й попречи. Затова си мисля, че човек, за да може да открои кое е качественото,
хубавото, трябва да изчете много нещо, изключително некачествена литература. Нека
да четат децата, нека да влизат в библиотеката и комикси да четат, не е толкова
страшно, нали. Покрай тия комикси ше прочетат още нещо. Амм, по-скоро аз си мисля,
че...
То има и много хубави комикси впрочем...
Елена Янакиева: Има, разбира се, все пак съм убедена, че ако има какво да се чете във
библиотеките, ще има и хора, които да го четат. Не е, не съм чак такъв песимист,
разбира се, че не отричам...
И вие не забелязвате никаква особена динамика в читателския състав на
основните читални във..?
Елена Янакиева: Не, не, не бих казала, но...

Може би и госпожа Будинова да каже...
Любка Будинова, Народна Библиотека: И аз като колежката си бях взела няколко
цифри от отчетите; ние доста стриктно следим и състава на читателите, благодарение
на системата, която сме въвели долу при регистриране. Отчитаме специалността на
всички читатели и след това по заемните бележки, колегите знаят, във читалнята се
прави статистика на вида материал: ползвана литература и по съдържание. И мога да
кажа, че съставът ни е почти един и същ като студенти, като специалисти. Някъде
специалистите са ни 53-52% и то във течение на пет години. Явно имаме едно
постоянно ядро, което си ползва библиотеката. А студентите са ни около пет-шест
хиляди, специалистите са над шест хиляди.
А във количеството има ли промяна през годините?
Любка Будинова: Ето какви примерни цифри мога да кажа: тринайсет хиляди и
стотина е било читатели, брой читатели миналата година...
На година?
Любка Будинова: Да, на година. По-миналата година беше тринайсет хиляди, малко
повече, със около стотина бяха повече. А пък по-миналата година, значи две и девета две и осма, бяха по-малко читателите.
А преди двайсет години?
Любка Будинова: Не съм се подготвила, но бих могла да кажа.
Тоест допълнително..?
Любка Будинова: Да, бихме могли да дадем и такива цифри. Също и за ползваната
литература мога да кажа, но както, каза колегата [има предвид Елена Янакиева от
Народна библиотека, София/, при нас е малко по-различно.
(?): Друго е.
Любка Будинова: Даже не малко, ами доста по-различно.
(?): Много различно.
Любка Будинова: Да, да, много различно. Със специфични интереси идват хората и
превес имат обществените науки.
(?): Естествено.
Любка Будинова: Като тази година, не знам защо, дали по повод на психологията или
психиатрията по-точно може би, да, имаме едно...
Наталия Хасид: Ммм психоделията...

Любка Будинова: ...нарастване във търсенето на медицинската литература.
Наталия Хасид: Искам нещо да кажа.
Любка Будинова: ...но аз съм, да, да приключа така общо, аз съм от хората, които са
оптимисти. Смятам, че ще се чете и мисля, че четенето най-вече се формира, или [по
точно] желанието за четене се формира у детето във къщи. Там се започва.
(?): Разбира се!
Любка Будинова: Просто... дали във училище ще те научат или ще ти създадат някакъв
интерес като се прибереш вкъщи… Ако майка ти, баща ти не четат или ако те видят с
книгата, и ти кажат: „Бе я земи свърши нещо, какво си го хванал това?!”,…. За мене
четенето почва в… още със детските приказки.
Наталия Хасид: Мен ми се иска да кажа... Действително при нас, /не нося никакви
цифри/,[но говоря от опит]. Защото от читалнята имам впечатления, нали главно с това
се занимавам аз. Веднага след като ни връхлетя демокрацията например, ни посещаваха
доста повече ученици, отколкото сега. Но това тогава има и едно много простичко
обяснение: тогава, ако си спомняте, беше безумният бум на издаване на по двайсет
вида учебници по всеки предмет. Имаше най-различни отношения издателство-учител
и така нататък. Много деца идваха, защото не можеха да си позволят да имат, да
закупят всички учебници. И по повод на това, че който иска да чете – чете, те вече са
студенти, докторанти, аспиранти. Деца, които нямаха учебниците по история и по
философия вкъщи, ги четяха всеки ден [при нас]. Като дойде някоя баба със списъче,
защото студентката й или магистърката нямала време да дойде до библиотеката, просто
потрес ме хваща. Но основното, което за мене е [истинският] проблем на четенето у
нас, е, и не в самото четенето, а в разслоението. Значи четящи хора винаги ще има.
Като ти дойде дете от Бастилията [има се предвид 31 гимназия], от НПМГ, от СМГ, то
ги виждаш, че са класи над другата четяща публика. Децата знаят какво търсят,
научени са и да търсят и да си го намират, да четат,. И с тях има и за какво да се говори,
с тях е удоволствие да се говори. И същевременно е пълно не само със студенти, които
както казвате, идват с някакво хвърчащо листче от еди-коя-си до еди-коя-си страница,
или идват със тема и очакват да им отворя и да му кажа: „от тука до тука снимай!”,
/защото във нашата библиотека ние сме консултанти, за разлика от повечето други/...
Не, става въпрос, че ние сме завършили [образование в съответната област] ...
стремежът беше всеки в читалнята, в която работи, да е завършил в областта на
литературата, която раздава - така че да е по-компетентен. Ама те идват и такива
учители. Ако знаете какъв бум беше, когато трябваше да има клас-квалификация и така
нататък…. Идва учител и ти казва: „нещо готовичко по тая тема”. Какво да очаквам аз,
как той ще възпита детето?. Действително не почнеш ли от вкъщи, да, дотам, че ги
разпознава човек отдалече. Има и прекрасни учители разбира се, но нали има също и
голямо значение, по повод на това за комиксите, които казахте, ми цяла Япония чете
мангите – техните комикси. От това не са станали по-проста нация. Важното е да му
минават букви пред очите според мене, да има някаква връзка между прочитане на
текст и някаква вътрешна емоция или потребност, пък тя може и да е най-пубертетната,
нали, на нас да изглежда глупава и така нататък…. Но пък и много голяма част от
възрастните хора четат любовни романи, макар че им е минало любовното време и в
това няма нищо лошо. Ти намираш в книгата това, което ти трябва. Даже предполагам,
че всеки от вас е препрочитал някоя и друга книга и знае, че една ти изглежда като си я

чел първи път, ако след десет години я прочетеш, ти си вече друг, книгата е същата, но
ти други неща разбираш. Така че, според мене, каквото и да четат, все е от полза.
Важното е да четат и да знаят, че във книгата има отговор на нещо. И, и действително,
по повод на научната литература само искам да кажа /нали ние се водим научна
библиотека/... И се стремим да купуваме с по-широк профил, стремим се да набавяме,
въпреки всички трудности. Но със издателите също има проблем. В смисъл, Платон
[например] не е издаван трийсет години. Всички тия ученици и студенти, които го учат,
знаете ли какво чудо е? На парцал е станал горкия, и “Държавата” и Диалозите. Няма
ли кой да подскаже да се издадат тия неща? Едни “Закони” само издадаха. (говорят
едновременно) … справочници, които нали и по философия, хайде по психология долугоре преиздадаха нещо. Аз разбирам, че те [издателите] си гонят и печалбата, защото са
търговски дружества, но ако ни попитат, аз мисля, [ще им кажем,] че има пазар за тази
литература. Може да не е милионен, но то вече какво ли се издава научно във голям
тираж? Просто има си неща, които години наред, двайсет години влизат във всички
конспекти по дадените науки, защото няма как да не влязат, а ние работиме с едни вече
опарцаливени копия и ако ви кажа, че като ги (делнат) страниците, защото и това се
случва нали, ти си носиш от вкъщи книгата, преснима се, пък там някой го подшива във
библиотеката и то чак е неприятно за [четене]; нали за какъв престиж говорим? Всичко
лъскаво, със голи мадами и кримки издадено, а това, което е сериозното за четене, го
няма. Така че имаме нужда и от това, не е въпроса само пари.
Да, но нека да дадем думата и на тези, които, ако искате вие, да...
Светослава Тончева Столична библиотека: Ами аз тъкмо се чудех как да формулирам
нещата, които искам да кажа. Аз съм със най-скромен опит от тук присъстващите дами,
но пък за сметка на това съм едновременно и студент и имам малко поглед и от двете
страни. Мога да кажа, че вероятно във тази диференциация на едни студенти и други
студенти, ползването на библиотеките като че ли в последно време не се поощрява във
висшето образование. Има много такива, за които библиотеката е последна инстанция,
в смисъл след като нужната информация не бъде намерена в глобалната мрежа,
евентуално чак тогава ще се стигне до библиотека и всъщност Столична библиотека, тя
е с широк профил, тя някак си е разглезила своите читатели, тъй кята могат да вземат
всичко за вкъщи. И като че ли според мен - аз работя основно със фонда от
художествена литература и моите наблюдения са предимно върху читателските групи в
тази област - мога да направя един профил. А именно, според мен, около седемдесет
процента, е, може би това е много, да кажем, шейсет процента от ползвателите на
художествена литература в момента са във пенсионна възраст. Да кажем около двайсет
са работещи, около двайсет са ученици. Аз лично се занимавам...
А студентите?
Светослава Тончева: Ами студентите те ползват повече...
(Два гласа един след друг казват едно и също): Научната...
Светослава Тончева: ...научната литература, върху която аз нямам чак толкова много
поглед, обаче, понеже се занимавах също и със статистиките за изминалата година,
мога да кажа, че... Чакайте, че не можах нещо да си проследя собствената мисъл... В
крайна сметка има една възрастова група, която някак си не попада във фокуса
специално на Столична библиотека. Столична библиотека има много силен детски

отдел, обаче те се занимават с деца основно до десет-дванайсет-годишна възраст и след
това вече идва някъде гимназиалният курс, които имат вече някакви установени
читателски навици. Има тук един преходен момент между четвърти и осми клас според
мен, които малко остават извън полезрението, а точно тая възраст е изключително
важна за формирането на някакви навици. [връща се към предишното си твърдение]
Пенсионери-висшисти, бих могла да ги определя. Да, те са изключително
комуникативни, търсят нашите съвети, но те са хора, които разполагат с изключително
много свободно време и развиват изключително висока скорост на четене, според
моите лични наблюдения. Работещите са чувствително по-малко по обективни
причини. Студенти, както казах, но да кажем, че сега със филологическите науки вече
имам малко повече наблюдения, но те действително предпочитат, ако е възможно да
копират на място или да заемат за вкъщи. Според мен хората губят навици да ползват
читални, като изключим Националната библиотека, която има съвсем друг статут.
Говорим за една широкопрофилна градска библиотека, във която хората не са много
склонни да ползват материал на място. Те биха предпочели да ги ползват...
Да, госпожа Иванова искаше да каже нещо.
Златка Иванова: Това, което ще кажа, е пресечна точка между казаното от Албена и от
Елена. Мисля си, че, говоря за сериозното четене, тоест четенето, което не е за
удоволствие във къщи за душата, както му казваме. Значи четенето във тази посока не е
причина, за да просперираме и ние и да правим кариерно развитие. Когато това стане,
въз основа на четенето, на сериозното четене ние да постигаме резултати, от нас да се
изисква да го правим; тоест както за много други неща ги правим, защото трябва и
защото ще бъдем... За санкции не говоря нали. Но когато то стане вече база, за да може
ние да постигаме нещо. Било образование, било във фирмата си, било фермата си или
те..то да е причина, за да, за да имаме успех, аз мисля, че тогава и ъгълът малко ще се
смени. И няма да става неудобство, да е неудобство..неудобно ни е, че четем.
Но дали няма, дали няма някакви противоречия между това, което каза във
началото госпожа Славка Шопова и това, което вие казвате сега? Спомням си, че
тя говореше за другото четене, което е свързано със спокойствие, удоволствие...
Златка Иванова: Не, не, не, не.
..вие как гледате на това?
Златка Иванова: Не, не, не, не, не, не, мисля че не си противоречим. Имам една мисъл,
която малко неудобно ми е да я кажа… но когато ме питат защо нашите управляващи
не обръщат внимание на библиотеките, аз казвам: „Защото те не са четящи хора.”…..а
библиотекарите на всичкото отгоре и като гилдия ние остаряваме. И не може с [тези
възрастни] хора - и за учителите говоря, и за библиотечната гилдия. Не може с хора,
които някак си по друг начин са мислели четенето, при други условия - а ние да искаме
сега изведнъж да бъдем точно както е във другите държави, нали, трябва да догонваме
много сериозно. И второ нещо – аз винаги съм казвала, че не толкова семейството [e
важно], защото не може всяко семейство да е високо културно. Моята мисъл, моята
мантра, която повтарям, е, че всичко става във училището, долу. Първо в началния
стадий до гимназия и след това университета. Винаги съм казвала, че университетските
библиотеки, на тях възлагам някак да върнат [нещата], да станем по-интелигентни,
защото те първи тръгнаха и първи се обновиха. Но училищната библиотека и

училището имат много важна роля за това децата ни да четат. И аз ще кажа, че в
държавите извън България, тези неща – учебният процес и работата с информация, в
традиционен. и нетрадиционен вид, вървят така (показва жест с ръцете за свързаност,
едновременност). Там във клас става четенето. Със традиционните носители или не. И
детето, когато накрая завършва съответната степен – първи, втори, трети до дванайсти
клас, родителите да получават оценка и за това как той се е ограмотявал
информационно. И това да му стои във оценките за годината. И тогава ние децата си
сериозно ще ги научим - поне да четат. А за удоволствие вкъщи може и комикси.
Добре, а двама участници още не са взели думата, ето, давам им тази възможност.
(говорят едновременно, не се чува)
Бихте ли повторили... Елка Трингова
Елка Трингова: (...) училищен библиотекар, аз имам една малка извадка от читателите
от първи до дванайсти клас, все пак не е много. Но съм съгасна, защото и в моето
училище, в моята библиотека, най-силните ми читатели са най-малките. Тоест те имат
интерес да се докоснат най-напред до книгата, да разглеждат. След това постепенно
започват да четат наистина, придобиват интерес и започват да се интересуват какво
става в книгата. Даже ще кажа, че вчера бях нападната от целия първи клас, за
съжаление имаме само един първи клас в училище, но станаха читатели и бяха много,
със широко отворени очи, много впечатлени, много сладки. Смятам, че от тях ще
излязат качествени читатели, защото и днеска имаше няколко, които дойдоха и..да
затвърдят впечатленията от вчера. Но наистина има прекъсване във възрастта от
четвърти до, до осми-девети клас, което за мене е много обезпокояващо. Смятам, че
тогава наистина трябва да се чете най-много. И то всичко. Дори и комикси, съгласна
съм.
Тоест отново стигаме до пубертета.
Елка Трингова: Пубертета, да. Точно тогава...
(?): Седми клас когато дойдат за литературата за кандидатстване.
(?): Не, при мен няма значение сега.......
(?): Така ли, защото при нас седмокласници просто...
Е те идват с конкретна цел просто...
Наталия Хасид: Родителската вилица ги е натиснала...
Елка Трингова: Иначе съм съгласна че, че много добре работи при деца, дори и
момичета, когато учителят изисква те да са прочели произведенията и то го изисква
безпрекословно. Просто се пишат оценки за това, че си прочел литературата,
специално.. нали [oткъса] от съответното произведение... И след това [при нас] идват и
питат и за други произведения на същия автор, което вече говори за някакви качества
според мен. По философия също, по история. Също работя добре със деца, чиито
преподаватели участват така да се каже в...

Тоест между библиотекари и преподаватели трябва да има...
Наталия Хасид: ...да има контакт, много е важно.
Добре. Госпожа Павлина Тепавичарова иска ли да каже нещо?
Павлина Тепавичарова: Да, да. Да, ще кажа, аз слушах със огромен интерес и за мен
беше изключително важно, тъй като аз съм единственият представител доколкото
разбрах, на една научна библиотека. Разбира се колегите от Националната библиотека
също имат така отношение като практики и традиции. Аз имам реално шанса,
невероятния шанс да работя в едни от най-добрите съвременни условия, да
практикувам библиотекарството и история, историк съм по образование. Тъй като
преди две години, съвместно със факултета, Философския факултет на Софийския
университет и Исторически факултет, на нас ни беше предоставена възможността да
обновим изцяло своята материална база. Така че, както казахте и вие, нашата
библиотека отдавна не е прашна и мрачна. А колегите и преподаватели, студенти,
докторанти, магистранти, много чужди наши посетители, които (идват) най-вече във
връзка със европейските програми за обмен на студенти и преподаватели, било за един
месец, било за цяла академична година, имат възможността да работят в много добри
условия. Нашата библиотека разполага със четиринайсет традиционни читателски стаи
и тринайсет компютъризирани места. Колегата от Националната библиотека съобщи,
че миналата година съвместно с други универститески библиотеки, научни библиотеки,
и Министерството на образованието, нашите читатели получиха достъп до една от найавторитетните научни бази данни Jstore експо, което, разбира сe, е нещо, което
създава...
Добре, госпожо Тепавичарова, това е прекрасно за, аз познавам тази библиотека,
тъй като съм член на Философския факултет, но кажете каква е степента на
ползване…
Павлина Тепавичарова: Ами степента на ползване е голяма, тя се увеличи точно във
момента, в който имаме толкова добри условия на работа...
Галина Савова: Подобрихте материалната база и те читателите дойдоха.
Павлина Тепавичарова: ...съгласна съм със колегите, които наблюдават промяна във
профила на читателя, дори на студентите. С това съм абсолютно съгласна. Просто
новото поколение читатели искат бързо, лесно достигане до информация. Това не е
нашто поколение, което желаеше така да се задълбочи във изследването примерно на
историята на Древния Изток, после да мине на Древна Гърция и на Рим. Те искат за, за
кратко време да получат максимум информация и ако може от всякакъв вид източници.
Не съм съгласна обаче, че библиографските данни, които дават колегите
[преподаватели] не са точни. Поне във..при нас това не е така, защото...
Наталия Хасид: При вас е нормално...
Ами както има различни (говорят едновременно)

Павлина Тепавичарова: ...имаме дори специалност по библиотекознание и научна
информация. Колегите от Философски факултет предоставят на другите хуманитарни
специалности [помощ], а във първи курс дори се правят такива екскурзии във
библиотеките, където...
(?): Софийският унивмерситет...
Добре... (говори се едновременно) ...една секунда. Някак си естествено се движим
към финалните въпроси на нашата дискусия, вие вече ги засягахте. Аз казах, че
няма как поотделно да ги разглеждаме тези въпроси, те са в един възел. И аз ще ви
прочета какво си бях отбелязал преди това. Могат ли библиотекарите и
библиотеките да въздействат върху проблема ако има такъв? Първо, като
подточка на този въпрос е проблемът за статуса на професията. Впрочем вие
виждате че, професията първо, е застаряваща, както вече някои казаха, второ –
тя е изцяло феминизирана. Но това пък отговаря на факта, че в България
повечето читатели са жени и жените четат повече. Това ще го видите след малко.
Това че тя е феминизирана добро ли е или е лошо? Общият престиж на
професията какъв е? Тя е свързана с определено заплащане и с определена
позиция в обществото… и така нататък. Следващият въпрос е за изходната точка
на евентуални въздействия; за лостове, с които вие можете да влияете върху това,
което се случва, за евентуални добри практики. Имате ли предвид някакви
възможности, с които библиотекарят, било то във читалищна, в училищна или
във научна библиотека, може да въздейства? Или пък библиотечната институция
е тази, която може да въздейства? Каква е политиката на държавата в това
отношение? Тук се появява не на последно място и материалният въпрос и
материалната инфраструктура, но ние вече го обсъдихме донякъде. Какво се
прави по света, за да могат да бъдат библиотеките по-атрактивни и какво се прави
в България, ако имате информация? Сравнимо ли е то? Тоест, моля ви да вземето
отношение по целия този кръг от въпроси, аз няма да ги фокусирам съвсем
детайлно, а ви ги споменавам като един цялостен ореол от въпроси, а вие ще си
изберете за какво да говорите във финала на нашата първа част.
Златка Иванова: Аз искам да кажа нещо веднага. След промените у нас се създаде
библиотечна асоциация. До тогава нямаше и тя претърпя своето развитие през тези
години, прави вече двайсет години тази година. Беше съюз на библиотечните
информационни работници, сега е Българска библиотечно-информационна асоциация и
аз мисля, че през последните години тя много активно работи за това да, обществото
да, малко повечко да ни види. Да станем по-гледаеми и от държавните институции –
държавна власт и местни власти, и от гражданите на България, макар че екипът е много
малък, не е.. със заплащане не работи. Но все пак аз мисля, че важни инициативи
станаха благодарение на нашата асоциация и се надявам това да бъде така, да се
доразвива и за в бъдеще. Имаме вече закон за обществените библиотеки, както й още
няколко закона, които са свързани с нашата професия. Имаме си инициатива
Национална библиотечна седмица и други. Имаме по-тесни контакти и с издатели вече,
поне според мене. Така че аз мисля, че на асоциацията трябва да отдадем дължимото за
това, че ние някак си сме по, по, по-познати на обществото.
Смятате че има по-голяма познаваемост, видимост...?
Златка Иванова: Да.

...а смятате ли, че престижът на библиотечното дело (нараства)?
Златка Иванова: Не смятам още. Не смятам, че престижът на библиотечната професия
е достатъчен, но аз мисля, че причината не е само извън нас. Тя е и в нас, самите
библиотечни специалисти, и вече [после] в държавните институции. Аз вече казах за
тях думата си – защо считам, че те нямат [пряко] отношение към библиотечната работа.
Така, … ами-и трябва всички да работим заедно, и сега във момента има един много
добър проект национален, който считам, че също ще допринесе за това да бъдем понапред някак си, да ни види обществото – за глобалните библиотеки в България. Не
може да не сте го чували.
Чувал съм го... момент, Елена Янакиева, после сте вие, да.
Елена Янакиена: Аз разбира се се присъединявам към мнението на Златка Иванова за
това, че библиотечната ни асоциация полага изключително много усилия и те са
видими, така ние ги усещаме, но все пак [усещаме ги тези], които сме във гилдията.
Проблемът обаче за мене е със младите хора, които ще стават библиотекари. И тук вече
аз съм голям песимист. Защото минимален е процентът на младите хора, които отиват
да работят във библиотеките и за мен причината е една единствена – ниското
заплащане. Имам впечатления от обучението на библиотекари към катедра
Библиотечно-информационни науки във Софийския университет. Знам как, самата там
съм преподавател. Програмите са чудесни, има много качествени деца. За съжаление
най-качествените деца си намират работа другаде, те не отиват да работят във
библиотеката, каквото и да ги учим! Със триста лева не могат..не можем да ги
задържим във библиотеките. Това за мене е един много сериозен проблем и тука
каквато и асоциация да направиш, каквито и кампании да правим, тази държавна
политика и това ниско заплащане според мен са определящи. Не можем да ги
задържим, това е положението и във нашата библиотека. Каквито и усилия да, да
искаме да направим да задържим някого, нямаме механизъм, с който да задържим
млади хора. Така че за мен това е… моля?
(?): Значи ентусиазмът...
Светослава Тончева: Голямо текучество ли има в Националната библиотека?
Елена Янакиева: А-а-а никога във Народната библиотека допреди пет години не е
имало свободни места, нали така? И никога не са напускали толкова хора, най-вече
млади. Затова казвам, че това е изключително голям проблем. Все пак ни сме нали уж
голяма научна библиотека, какво да говорим за...
(?): На това пък от друга страна...
Момент, момент, момент. Понеже имаше някакъв ред, аз...
Албена Ихтиманска: Да, Албена Ихтиманска, Общинска библиотека Самоков. Аз
искам само да отбележа две неща по предходния въпрос – как се променя читателската
аудитория, защото повечето от вас, които говориха, са представители все пак на поспециализирани библиотеки. Нашата е градска. Ще бъда много кратка, ще кажа само
това, което прави, голямо впечатление -- защото имам наблюдение горе-долу за…

двайсетгодишен период. Не нося точно цифри за съжаление, но ще ви кажа. Най-голям
отлив, може би със трийсет процента и малко повече има при мъжката читателска
аудитория. Категорично, намалява, намалява. За да не повтарям – тинейджърската
група вече я споменах, както и останали колеги. Второто, което е, [има отлив при]
инженерно-технически специалисти. Там е обяснимо, защото това, че те не четат в
библиотеката обаче подчертавам, това не означава, че не четат по принцип. Но имат
други, имат други пътища, за да достигнат до тях [своите четива]. И нещо, което според
мен е много важно и показателно и засяга проблема с четенето, е това, че намаля делът
на учителите, които четат. Що се отнася до престижа на нашата професия, искам да
разгранича по възрасти обществото. Нашата професия има престиж при хората, които
са...
(Някои казва, шепнейки): Пенсионери.
Албена Ихтиманска: Да... от средна възраст, от едно четирсет-четирсет и пет години
нагоре. Те изпитват изключително голямо уважение. За съжаление това, което според
мен ни засяга нас - младата част на обществото и въобще хората, които, които имат
лостове за въздействие, за управление, [влиятелните хора] – за тях нашта професия не е
престижна. Едното много важно, важна причина – и това го каза колегата - е
абсолютно ниското мизерно заплащане. Второто нещо обаче, много е права Златка
Иванова, не може да очакваш някой да уважава твоя труд, ако ти сам не го уважаваш и,
и не намираш … не се гордееш със това, което правиш, не намираш смисъл. Тоест ние
самите сме прекалено комплексирани, абсолютно, това мисля, че е най-точната дума.
Гилдията е комплексирана и обаче крайният резултат за съжаление е, че професията е
абсолютно непрестижна. Никой млад човек няма да дойде да работи за триста лева. А
нашата библиотека е студена, макар че това ще се промени, но пък иначе е много
голяма, просторна, хубава… Т.е. не са материалните условия онова, което би
отблъснало младия човек да дойде. Просто младите хора са свикнали на по-динамично
ежедневие, но ние не можем да ги задоволим и във това отношение. И при нас ще се
яви проблем, аз например имам две колеги, които са за пенсия и [ръководството на
библиотеката] не могат да си намерят човек, (говорим)...
(?): Професионалист...
Да дойде и да работи, това е. Това, тепърва този проблем ще се. [вижда], .а за мъже пък
във професията не говоря...
Моля?
(?): Хубав мъжки елемент в нашта професия го няма поради това, но е хубаво да го
има.
(?): Как един мъж ще издържа семейство с триста лева, това ше стане...
Наталия Хасид: Може ли да кажа нещо?
Казвайте.
Наталия Хасид: Защо имам чувството, че нашата библиотека е някакъв оазис?!

На..Наталия Хасид.
Наталия Хасид: Наталия Хасид, да. Първо има мъже, малко, но има. На всеки етаж
има по един-двама-трима нали, което е нещо, при три етажа големи. Значи има млади
хора в нашта библиотека, не е само това дете [има предвид младата библиотекарка
Светослава Тончева], има и доста други. Може би защото е в София нали, все пак, тука,
друго е. Но за статута на професията - много ми хареса това, което каза госпожа Албена
Ихтиманска, да. Когато сам не се уважаваш, няма кой да те уважава. И в този смисъл не
съм съгласна със жалбите по това, че застаряваме и така нататък. Образът на
библиотерката или на библиотекаря още от Умберто Еко не е енергичен младеж.
Библиотекарят трябва да има лична биография на читател първо, за да може да, да бъде
трансмисия между [книгите и читателите], да е някакъв медиатор, да говориме със
съвременните приказки. Между книгата и читателя. Трябва да ви кажа, че при нас
много си приказват с нас и даже се лаская със мисълта, че специално за много от
учениците и студентите, ние сме това липсващо звено… на преподаватели, които
просто си изпяват, хвърлят задачата и не говорят с децата; или на родители, които не са
в течение на това, с което децата им трябва интелектуално се справят по някакъв начин.
Говорят си хората със нас, въпросът е ние да имаме, как да кажа, чувството, че не
просто до пенсия там нещо си се мотаме из тая библиотека. И понеже при нас
специално това се получава в общи линии, трябва да ви кажа, че аз от контакта с
читателите [се чувствам доволна]… сега не ви казвам, че ми стига заплатата,
естествено, че е смешна. Пенсията ми ше бъде още по-смешна. Но истината е, че не бих
отишла да работя в училище, нищо че там са по-високи заплатите. Защото тука имаш
избор, не си длъжен със всеки [да общуваш]. Виждаш човек, който има интерес,
общуваш със него. Знаете ли каква гордост е като дойдат и си покажат нали пък
дипломите, дисертации?! Книги, вече имаме читатели, които идват и ги носят. Защото
ние сме почнали да си говориме преди петнайсет години, когато е бил ученик още тоя
човек. И сега, както казваше един наш бивш директор, библиотекарите са
безсребърници. Ами и на Запад е така, да не мислите, че там получават едни пък високи
библиотекарски заплати? (започват да говорят едновременно) Никъде не е...
Това ни въвежда директно във моя въпрос (няколко думи не се чуват). Да, аа..:
какво се случва в световен мащаб в библиотеките за добрите практики, с които се
привличат читатели и се правят читателски политики? Знаете ли нещо за тях и
как бихте ги, ако те са приложими в български мащаб, някакви предложения в
това отношение? Това е моят последен въпрос, но разбира се вие можете да
взимате отношение по всички останали, които бяха вече взети. Първо госпожа
Савова и после госпожа Овчарова.
Галина Савова: Аз не съм била във чужда библиотека, не съм посещавала, но така ми
прави впечатление, нали, чувала съм и съм гледала предавания за нещо много
интересно, което (ще) правят те като обществени библиотеки (влиза жена)... детски
кът...
(влиза човек)
Записваме.
Галина Савова: ...във който се четат книги. Значи библиотекарят сяда, събира детска
аудитория, чете на глас – това, което ние правим във седмицата на библиотечното

четене всяка година, те си имат една такава постоянна практика. Аз пак..пак ще се
завърна на материалната база, нали, съвременните условия, където ще се съберат
децата, родителите да са спокойни, че децата им са там на сигурно място и става нещо
интересно се случва, четат се книги, приказки и така нататък. Това е един начин да
привлечем младите. А по отношение на държавната политика, не знам как стоят нещата
във другите страни. При нас от няколко години има една много добра държавна
политика. Министерство на културата и Министерство на финансите спонсорират
библиотеката, обществените библиотеки със проекти, по които да участват. Нали,
спонсорират ги със финанси за закупуване на книги.
(?): Чудесна идея.
Галина Савова: И тука обаче пак има някакъв проблем. Подготвяме проект, пускаме
списък точно със автори, заглавия, които трябва да бъдат закупени, средствата се
отпускат след шест месеца. Тези заглавия вече ги няма, изчерпани са и започва едно,
една замяна на книги, подмяна, търсене и така нататък. Това не може ли да се избегне
по някакъв начин, като желаят да се отпуснат средствата за книги, защото кои..търсят
тези заглавия? Ние в момента трябва да ги получим, веднага да ги набавим. А не след
месеци, когато тези книги ги няма. И се получава страхотно разминаване, тука трябва
да се променят нещата. Или се отпускат средства и хората купуват каквото са решили в
момента, или нещо трябва някак си да се промени тази система.
Добре, въпросът е отворен както за така съвсем практически предложения, както
това, така и за по-общи стратегически предложения. И пак казвам, ако знаете
нещо, това, което се прави по света...
Наталия Хасид: Може ли само да кажа нещо за..?
Да.
..навсякъде, където ходя още от преди да работя в библиотеки...
Наталия Хасид.
Наталия Хасид: ...да, съм ходила във библиотеки, но основно впечатление ми е
направило - например във Стокхолм има една градска библиотека, която е във самия
център. Отпред има наркомани, но това не пречи на хората да влизат, нали, защото тя е
там един крос на метрото. Даже вестник „Култура” имаше в тази библиотека, което ме
изпълни със такава така вътрешна гордост и реших да отида и в една квартална
библиотека. И какво ми направи впечатление: нямаше естествено вестник Култура, но
какво ми обясни библиотекарката? Също не беше млада между другото, и там имат
проблем със заплатите. Но тя ми каза така: общината, защото това е квартална
библиотека или районна ли, как там, не помня как се наричаше. Общината следи какъв
е етническия или по-скоро лингвистичния състав, така да се каже, на хората, които
живеят в тая община. Защото нали в Швеция има много емигранти. Като се стигне до
една определена квота, започват да набавят периодично издания от съответната
държава и на съответния език, което ме шашна! Колко значи близо [до потребителите]
тия хора работят. Вътре намерих във една районна стокхолмска библиотека имаше за
Ботев, нали, имаше неща, които… боже господи! Ние тука [тези български книги,
които ги имаше там] имаме библиотеки по селата и по малките градове, дето ги няма.

Значи по някакъв начин това, дето казвате – между община и библиотека [трябва да им
взаимодействие]...
(?): А ние (говорим за) държавна политика!
...това е държавна политика. И другото, което искам само да маркирам – един път на
първи май случайно попадаме точно на първомайския празник, който се оказа, че е
празник и там, във Мадрид. Чудесно, първи май, огромни демонстрации, дето било
много социалистическо, защото [тук младите] не знаят даже, че Първи май не е
социалистическа измислица, нали. А си е, да, много отпреди това. И виждам на
площада там, на слънцето, едни огромни опашки. Едни хора с торби, едни камиони
такива със... И какво се оказва – значи това е международна..инициатива, тяхна си, не
знам дали е ежегодна. Книги за по-бедните от далечни краища на Испания. Всяко
домакинство, всяка къща има някакви книги, които са излишни или вече прочетени или
по някакъв начин не искат да ги държат. Тия хора седяха на едни безумни опашки със
часове, ..мен ми беше толкова интересно, че седяхме дълго време да ги гледаме. И
отиват, всеки си ги опаковал, там тоя камион отпред седят едни хора, приемат ги
книгите, записват ги във някакъв списък, не знам за какво. Може би като дарствен [акт]
или нещо..? И им раздаваха даже едни такива като значка нещо, че си подарил книгите
си..да, дарител, след това, предполагам, нямам представа, но предполагам, че в някоя от
библиотеките там, нали, дали самата мадридска национална или някоя от градските
библиотеки ги обработват тия книги и ги пращат по нали места, където хората не могат
да си закупят. И си мисля: при нас, аз самата съм раздала много от книгите, които
имам, защото живея уви в панелка двустайна и няма къде да ги събера. Сигурно има
страшно много хора, които могат да дадат книги. Ние нямаме такава форма, е аз съм
дала на кварталното читалище да кажем...
Дарителска традиция.
...но дарителска традиция, която да каже ето, на двайсет и четвърти май, прекрасен наш
празник, пред Народна библиотека или пред Столична или където и да е, донесете
вашите книги, те ще помогнат на някой друг. Щот всички казват „ма те на (една дума
не се чува) първо ги носят”. Аз мисля, че много хора биха донесли и така, ако знаят, че
ний ше ги приемем със нали нужното уважение, щото не могат да се хвърлят книги.
(?): Да, книга не (може) да се хвърля, но ние не сме и (не се чуват няколко думи)...
Наталия Хасид: Ааа не, естествено.
Госпожа Овчарова първо, да, и после госпожа Янакиева, заповядайте.
Жаклин Овчарова: Аз нещо искам да кажа относно на държавната политика. Поспециално ще говоря за училищните библиотеки, защото аз съм...
Малко по-високо, записваме.
Жаклин Овчарова: ...значи специално за училищните библиотеки – държавната
политика в това отношение. Досега действащия закон за народната просвета имаше там
един член – глава шеснайста, член шеснайсти, (или не помня кой) беше, в който се
регламентира библиотечно-информационно обслужване на образователния (акциз).

Сега предстои излизането, тоест приемането на нов закон, при който доколкото имам
информация, поне в предишния вариант беше премахнато това нещо. И като прибавим
към него и въвеждането на (делегираните бюджети) във образованието, само са..значи
информацията ми е за две и осма - две и девета година, сега в момента не мога да кажа
какво става, но има страшно много закрити библиотеки в училищата. Има страшно
много библиотеки, в които библиотекарят е съкратен. Влиза там или си пише, че влиза
учител за един-два часа, но на всички ни е ясно, че това вече престава да бъде
библиотека. И лично имам тревогата, че излезе ли законът във вид, във който не се
упоменава, че там ше има нужда във това училищно образование от библиотечно
информационно обслужване, то просто ще им развърже ръцете и на останалите
директори (две думи не се чуват) или поне библиотекарите се махнат.
Защо смятате, че директорът няма интерес да има библиотеки и библиотекари?
(някой подмята тихо): Защото не чете!
Жаклин Овчарова: Финансово. Не, само да ви обясня. Значи те (им сервираха) един
делегиран бюджет. И те трябва да се съобразят с тоя делегиран бюджет. Трябва се
вместят в него. И от къде ше почне съкращението? Библиотекарят е най-удобен,
въпреки че много често библиотекарят върши...
Наталия Хасид: И психология.
Жаклин Овчарова: ...страшно много, много други неща.
Наталия Хасид: Библиотекарят е психологът.
Добре, понеже ние се движим вече към пресрочване на времето, аз ви обещах да ви
представя и поне част от представителното изследване, а пък вие ше искате да
кажете и след това нещо, бъдете уверени. Нека да (направим) един финален тур,
който иска нещо да каже, да направим една пауза от пет минути, след което за
петнайсет минути аз ще ви представя изследването и вие ще кажете мнението си.
Паулина Тепавичарова: Да, аз исках да кажа...
Така че..заповядайте. Госпожа Тепавичарова.
Паулина Тепавичарова: Аз искам да кажа нещо по въпроса за тежи ли статуса на
библиотекарската професия. (Не се чува една дума) бележим (не се чува една дума)
осемдесет и шеста година започнах работа като библиотекар, мислех, че това е
временна спирка във моето бъдещо развитие откровено казано и съвсем не допусках, че
това ще се превърне, дано да не е много претенциозно, във моя съдба. В този смисъл
искам да кажа, че престижът на нашата професия зависи от..от самите нас. Тоест от
нашата всекидневна работа и поведение конкретно във библиотеката, но и от
желанието ни, мотивацията, да натрупваме все повече знания. Трябва да се стремим
към това и да се квалифицираме особедо във..при радикалните промени които, които се
извършиха във...
И във каква посока според вас трябва да бъде тази квалификация и
преквалификация?

Павлина Тепавичарова: Ами във много посоки. Не само, става въпрос тука за
компютърна грамотност. Ние трябва да бъдем толкова добре запознати със
компютърните програми и най-вече със бази..специализираните бази данни, които се
въртят из световната мрежа, за да бъдем максимално полезни на своите читатели.
Защото на практика аз тука виждам огромната задача и мисия, ако използваме тази
хубава дума на Ортега и Гасет. Нали мисия на библиотекаря да, да бъде във помощ на,
на читателя, той да бъде посредникът между този бум от информация и
свръхинформация; по някакъв начин този хаос от информация трябва да бъде...
(?): ...канализиран.
Паулина Тепавичалова: ...канализиран, просто той [библиотекарят] е човекът със
своите умения, които има и като специалист във съответната област и със тези
допълнителни теоретични, и практични умения и навици, които има, да..да направлява
своите читатели. По някакъв начин да..да им дава основните насоки. Затова и по света
се говори за специализирани библиотекари във (една-две думи не се чуват) научни
библиотеки. Това си е отделна длъжност дори от, от библиотекаря.
(?): Точно така.
Паулина Тепавичалова: Другото, което ми направи впечатление, аз съм имала
възможността да, да бъда на обучение и стаж по една програма Еразъм във научна
библиотека във Франция, във университетската библиотека във (името на града не се
чува), Нормандия и това, което ми направи впечатление, е, че колегите бяха
взаимозаменяеми. Няма така един библиотекар, седнал си на едно място и само чака да
дойдат служителите. Във началото след, да, да, във петък се прави един план-график и
всеки знае следващата седмица колко часа ще бъде на заемната и ще (поддържа)
читатели, колко часа ще бъде във библиографския там отдел и ще работи със
библиографията, колко часа ще бъде и във отдела при електронните ресурси.
Добре, госпожа Елена Янакиева искаше да каже нещо.
Елена Янакиева: Аз исках да кажа [следното] - всички ние, които сме тука, които сме
библиотекари, знаем, че във последните години говорим за промяна на концепцията на
съвременната библиотека. Съвременнната, днешната библиотека не е хранилище на
книги и на документи, по-скоро се говори за институция, която осигурява достъп до
информацията. Това като че ли досега ние забравяхме. Ние говорим за това какво се
чете, тоест това, библиотеката като хранилище. Да, това разбира винаги се, ше се
запази, то всъщност е до голяма степен и нашето ежедневие или поне на деведесет
процента от библиотеките. Но също така бих искала да обърна внимание и на това, че
библиотеките действително..или поне една част от библиотеките, колкото и малка да е
тя, се стремят да осигурят достъп до външна информация, до външни електронни
ресурси, до това, което се предлага във Интернет, но не изобщо във Интернет, а до
научна информация, вкарана във различни ресурси във Интернет. И това също е четене
и то четене сериозно на научна литература. Няма значение дали го четем на екран или
не. Това също е част от четенето и така ми се иска да, да не забравяме и това: има
категориия от хора, при това не малка и качествени, млади хора, които се ползват от
тази услуга на библиотеките. И понеже стана дума и за чужди практики във нашите
библиотеки, само със едно изречение. Това, което като практика навлезе във

българските публични библиотеки, една част от тяхната функция, а не изобщо, беше
моделът на американските библиотеки - библиотеката като общественоинформационен център. Тоест библиотеката предлага различни видове услуги, което
няма връзка със четенето фактическото, това просто го отбелязвам като факт. Другото,
което дойде като модел, тоест не е дошло, но е много добро от практиката на
американските библиотеки, тука вече имам предвид американските университетски
библиотеки. Те са едва ли не факултети, част от университетите. Тоест библиотеката е
във помощ на образованието, което за съжаление при нас по редица причини би могло
да се желае още много. Това е, което исках да кажа, това е една функция на
библиотеката, нова, на която така не бяхме обърнали внимание.
Добре. Последни изказвания, желаещи?
Златка Иванова: Аз искам да кажа, че когато четенето стане необходимост, не
потребност /защото потребността.../ да изкараме продукт „среден ученик”, добър във
средното училище и да се чете, казвам и традиционно и нетрадиционно, студента.
Продукт-необходимост да излезе отличен. И да не е без достъп до информацията, да не,
да не може той да стане такъв, когато ти работиш във фирма, ти просперираш
благодарение на това, че си на, на гребена на вълната и следиш новостите и във
традиционните носители, тоест четеш. Тогава мисля, че ние няма да имаме нужда и да
си защитаваме професията, както и да говорим за тежки проблеми във четенето. Само
тогава и това, този модел, за който аз споделих във, също [го има] във Америка. Този
опит е обследван от моя колега. Там от първи до дванайсти клас… и аз мисля, че това е
надеждата във това поколение, надежда за децата ни. Ако те станат читатели,
потребители на информация, всички ние след това, където и да се реализираме, ще
знаем какво значи и колко е важно това нещо – то е важно и за нас, за да можем да
бъдем добри. Там [в Америка] библиотекар и учебен процес са едно цяло, едно слято
цяло. Библиотеката не е апандисит в училището, а нещото, което подпомага учебния
процес - и те взаимно се (една дума не се чува добре). И този модел [ще бъде и у нас
много успешен], ако ние успеем така да го осъзнаем и да го развием - а това вече ще
зависи и от Министерство на образованието, така, както казах – от държавата.
Любка Будинова: Но този модел винаги е съществувал, що трябва да. се взима той от
американците. Ние просто във този двайсетгодишен период сме го забравили.
(?): Няма го, няма го и преди това го нямаше.
(?): Ааа, няма го (говорят едновременно) значи учебни програми...
(?): Значи, значи става дума за политика, ние не говорим за това да желаеш или да не
желаеш. Става в училищните програми, аз не знам училищен библиотекар да присъства
непрекъснато във..и да записва успехите на своита деца колко знаят,... не до желание,
до политика.
Добре, аз предлагам ако няма напиращо желание някой да се изкаже, да направим
една петминутна почивка...
Наталия Хасид: Напираме за почивка.
КРАЙ

Фокус група с издатели
Дата: 19.03.2010
Място: офис на S.E.A.L.
Продължителност: 84:44 минути
Модератор: доц. Александър Кьосев
Участници:
1. Йонко Йончев – издателство Просвета
2. Цветелина Дечева – издателство Ера
3. Магдалена Абаджиева – издателство Сиби
4. Мартин Георгиев – издателство Хермес
5. Пепа Добрева – издателство Класика и стил

Нека да се представим първо. Това е изследване, което се прави от две
организации. Едната е Алфа Рисърч, известната социологическа агенция, другата
е едно малка неправителствена организация, която се казва „Академична лига за
Югоизточна Европа”. Изследването повтаря нещо, което Алфа Рисърч е
направила през 2006 г - голямо социологическо представително на четенето и
книжния пазар и което е било поръчано именно от Асоциацията на българската
книга. Ние стъпваме на това предишно изследване и заедно със това го развиваме
по-нататък, добавяме нови проблемни области. И за разлика от предишното, този
път настоящето изследване е фокусирано не толкова върху проблема на книжния
пазар, който най-много интересува издателите, колкото върху проблема на
четенето и читателските практики. Разбира се, има една и голяма секция от
социологическата анкета, което аз ще ви покажа накрая /за нея може би и Боряна
Димитрова, представителят на Алфа Рисърч, ще ви разкаже/, която засяга тъкмо
пазарното поведение на читателя. Но все пак в настоящето изследване не това е в
центъра. Днешният разговор, една малка дискусия със издатели, е част от втората,
втория модул на изследването. /първият модул е въпросното представително
социологично изследване/. Вторият модул е съставен от дискусии с фокусни групи
библиотекари, учители и издатели, а накрая следва и един психологически
експеримент с ученици от единайсети клас, т.е. с читатели, завършващи
образователния цикъл. Самото изследване е спонсорирано от Министерството на
образованието, науката и младежта, от Първи канал, предаването „Голямото
четене” и от вашата асоциация. Така че като накрая ви разкажем за първия
модул,
ние отговаряме на въпроси, които интересуват нашите спонсори,
включително и вас, а с дискусията ви молим вие да отговорите на нашите
въпроси, свързани със четене и образование, четене, книжен пазар и книги и
библиотеки. Дискусията със библиотекари вече протече, беше крайно интересна.

Имаше дванайсет души библиотекари от цялата страна и сега е ред на издателите.
След това ще организираме и дискусия със учители. Най-накрая, когато обобщим
всичко, ще представим на Асоциацията обобщени резултати.
Да ви представя Боряна Димитрова, Кирил Миленов и Маргарита Илчева, които
са нашия изследователски екип.
И така, започваме. Както ви казах, тъй като проблемът всъщност е четене и
читателските практики, започвам от него и ще го формулирам по най-общ начин.
Има ли според вас, според вашите професионални интуиции и според вашия
професионален опит някакъв проблем с четенето и ако има как бихте го
формулирали?
Йонко Йончев: Проблем… може да бъде наречен проблем, разбира се – всъщност е
промяна, най-вече в младото поколение, което навлиза във живота и в публичността. То
вече чете главно на екран, ако можем да наречем това четене. То живее главно пред
екрана. Променят се нагласите и динамиката на живота. Освен това и една голяма група
хора, които са четящи поначало, поради редица обстоятелства – професионални и
финансови, променят нагласата си към четенето. Това е процес, който е ориентиран
главно към практичната страна на четенето, тоест към професионалното четене,
информирането. Много по-малко почва да се чете.. по-малко в сравнение със предишни
периоди - за удоволствие, за самото четене, за изживяването на литературата. Доста
по-малко ми се струва, че е този тип четене. Може би и четенето на учащите се е
променено. Сега правиха едно изследване във връзка със обучението по литература, [и
установиха], че в десети клас един ученик трябва да прочете и да се запознае с над
четиридесет произведения за една година все фундаментални [творби] на
западноевропейската и руската литература. Което на практика [е почти невъзможно] ...
Маргарита Илчева: Много е преувеличен броя [на произведенията], много е
преувеличен.
Йонко Йончев: Преувеличен е, но горе-долу...
Маргарита Илчева: По учебен план е по-малко...
Йонко Йончев: Да, да, така е, но за един учащ не е физически възможно да се запознае
с толкова автори и такова огромно количество страници. А знаем, че в тази възраст се
създават и нагласи, и отношения… и вкус се формира. Този вкус ще се проявява в покъсни години… Така че промени има, и то големи - в сравнение с това, което сме
наблюдавали преди двайсет години. да кажем, [преди] политическите промени.
Заповядайте, дискусията е отворена.
Цветелина Дечева: Разбира се, има много странични медии и неща, които носят
развлечение. Но не толкова в това е проблемът, защото компютри, телевизии, концерти,
филми и така нататък има и в чужбина. Смятам, че през последните години [в
България] има сериозна смяна на ценностите или по-точно няма, няма никакви
ценности. Тоест всички тези хора, които са родени, възпитавани и които живеят през
последните двайсет години във България определено имат друг [ценностен] кодекс. И в
него, уви, четенето не е приоритетно. [Това важи] за повечето хора - искам специално

да отбележа този факт – не само младите, а и тези примерно и на моя възраст. И тези,
които са по-възрастни, и които би трябвало да са възпитани в четене, знаете, преди
като сме били ученици в библиотеката даже са ни изпитвали…Четенето като че ли е
демоде вече, то като че ли се смята за нещо безвъзвратно отминало. Нашата битка - на
издатели, учители, родители - трябва да бъде в това просто да покажем на тези хора, че
ако не четеш, ще се минеш - да го кажа жаргонно. Друго какво? [Трябва да се
отбележи] липсата на абсолютно всякаква държавна политика. В развитите страни със
сериозна и голяма читателска публика и досега много стриктно се провежда държавна
политика в областта на четенето. Германия, Англия, Щатите, знаете, имаха кампания
против неграмотността, като под „неграмотност” не се разбираше, че просто не можеш
да пишеш и да четеш, а по-големия проблем, който засяга дори и нашите деца - четат,
обаче не схващат всъщност какво четат. Това е големият проблем. И ние сме длъжници
на нашите деца и изобщо на нашето общество. Но според мене идва първо от смяна на
ценностите, това е.
Добре, аз ще кажа, че тоя..тази дискусия тече по целия свят и общо взето има
много ясни два лагера - на песимисти и оптимисти. Тук чухме една позиция, която
е по-близка до песимистичната, като Йонковата: макар че той нарече това, което
са случва, не проблем, а промяна. А Цветелина ни говореше главно за проблеми и
то за негативни тенденции, свързани със ценности. Има ли някой от
присъстващите, привърженик на другата гледна точка, която е по-скоро
оптимистична – че няма никакъв проблем, че всъщност - както казват някои хора
– чете се повече от всякога и че сега е именно епохата на четенето? И дали така е в
България, дали е така по света? Вашата професионална интуиция и опит, за това
става дума.
Петка Добрева: Аз мога да взема отношение. Нашето издателство е специализирано
във предлагане преди всичко на бизнес литература на българския пазар. Това са книги
по маркетинг, мениджмънт, финанси, ейч ар, пи ар и така нататък. Литературата ни е
повече преводна. Това, което издаваме, е превод на най-доброто, което има на
световния книжен пазар, (така ни се иска). Стремим се поне да правим всичко както
трябва. Читателите ни са предимно хора от бизнеса и млади хора, студенти. И нашите
наблюдения като издатели са, че при нас младите хора четат. Една от причините е,
защото тези книги им трябват за изпит – един Котлър е основополагащ примерно за
основите на маркетинга, това е книга-учебник, по който изпитват студентите. И от
сайта, на който сме публикували книгите си и от панаирите на книгите, които
провеждаме, [съдим], че при нас се спират и купуват книги млади хора, предимно
студенти, начинаещи във бизнеса или по-развити. Така че аз, по отношение на това
което ние издаваме, аз съм оптимист. Защото за него има интерес, то се търси и
реализира. Не мога да кажа как е при художествената литература и другите жанрове,
които колегите издават, но при нас е такова състоянието. Може би защото толкова
дълго трябва да наваксаме, четиридесет и пет години сме изостанали от развитието на
света. И трябва да се чете, защото както казва един от нашите автори – бизнес не се
прави с четене на книги, но пък без четене съвсем не става. Това е моята позиция.
Мартин Георгиев: Може би тук не бива да се делим на песимисти и оптимисти. Че
проблем има – има. Може би се промени и самият характер на четенето. Защото някога
ние четенето го свързвахме повече със четене на художествени книги и четива. През
последните години според мен има изместване - много по-сериозен стана делът на
нехудожествената литература, която се чете. Колежката е права за това. Но това е и в

световен мащаб, то е тенденция. Аз разбирам четенето като четене изобщо на всичко.
Според е важно за обществото и държавата, за издателите и [въобще за всички] да
видим какво може се направи, за да не се задълбочават тези тенденции. И това трябва
да тръгне от училището, от семейството, от държавата, която да се грижи за
библиотеките...
Добре, господин Георгиев, защо мислите, че тези тенденции са негативни? Ето
госпожа Добрева каза, че всъщност хората се образоват, четат в области
професионални – мениджмънт, маркетинг и така нататък, които преди това са
били малко известни. Ако тоя тип четене става много по-активно, какво лошо има
в това?
Мартин Георгиев: Аз не казвам, че има нещо лошо. Проблемът е, че намаляват
хората, които четат….които могат да четат книги. Примерно, може да има хора, които
четат и по десет книги месечно, обаче като цяло намаляват хората, които по принцип
четат книги. Това имам [пред вид] - .хората, които разгръщат книгата. И тук проблемът
не е наистина в това, че има компютри и не знам още какво. Не казвам, че това е нещо
страшно. Просто трябва да си дадем сметка дали книгата, книжното тяло не остарява
като носител - защото има и такава тенденция, с електронните книги, които идват сега.
За мене проблемът като баща и като родител е, че наистина съществува неграмотност,
която започва още от… е не знам, тука има учители - дали от училището е виновно,
дали родителите са виновни? Но има неграмотност. А когато има толкова направо
неграмотни хора, които [не могат] да четат, да, нещо трябва да се направи. Ние,
колегите, знаем какво нещо беше за нас като книгоиздатели тази програма за
библиотеките. Вие сте (ползвали така) (…), вижте какво е [състоянието] с училищните
библиотеки...
Маргарита Илчева: В интерес на истината, мога ли да се включа господин Кьосев?
Да. Маргарита Илчева, учител.
Маргарита Илчева: Аз бях три години, всъщност до тази учебна година, библиотекар,
защото замествах. И трябва да ви кажа, че участвахме във двата проекта на
Министерство на културата, и двата бяха от предишния кабинет. И след като мина
последният срок за първия проект /значи да речем срокът е бил април-май/, научихме
лятото от тогавашния заместник-министър, вече нямам точен спомен кой беше той, че
на практика ще се дават, тоест ще се печелят проекти [само] за български класически
автори. Аз работя в професионална гимназия и бяхме поискали много малко такива
автори в проекта си, защото ги имаме натрупани в библиотеката. Искахме [книги,
свързани с] професионално образование - моден дизайн, текстил и така нататък.
Искахме такива учебници. Тоест вече когато нашият втори проект беше пуснат точно
във края на мандата на предишното правителство, аз бях деветдесет и девет процента
убедена, че той няма да спечели, както всички подобни проекти на подобни училищни
и на читалищни библиотеки. Защото всъщност тенденцията, която беше много ясна, но
завоалирана във това лятно интервю [на заместник-министъра?], което от много малко
хора е било прочетено, беше, че от министерството се дават пари. на издателства, които
издават български автори – Ботев, Вазов. Нещо, което го има и във библиотеките на
семействата на съответните млади хора, които учат Ботев и Вазов. Аз съм убедена, че
едва ли вече зрели хора, дори студенти, които ще четат точно тези. И така

наблюдавахме държавна грижа във кавички, - тя беше за определени издателства преди
всичко.
Добре, аз ще помоля да се върнем към началния въпрос и да чуем мнението и на
Магдалена. Аз ще повторя общия въпрос: има ли проблем с четенето? Освен
песимистична, оптимистична вероятно има и други възможни позиции, вие сте
свободни да кажете това, което мислите, не това, което ние ви внушаваме.
Магдалена Абаджиева: Нашето издателство също е специализирано. Ние издаваме
предимно правна литература. Това са учебници, насочени към студентите по право.
Справочници, монографии за практикуващи юристи. Имаме една поредица сборници
нормативни актове джобни издания, което представя българското законодателство. В
този смисъл нашата литература определено се чете, тъй като законодателството ни е
много динамично. Аудиторията ни – това са както казах магистрати, адвокати,
практикуващи юристи, юрист-консулти. На тях това им е работата, в смисъл чисто
професионално тези въпроси ги засягат. Те търсят тази литература, защото искат да са
запознати със измененията, да бъдат във крак. Така че от гледна точка на нашата
дейност, не мога да кажа, че има проблем със четенето, тъй като пак подчертавам, че
ние издаваме професионална литература. Но като наблюдател и като част от
обществото извън моята работа, смятам, че има проблем с четенето. За това може да
съди по такива тенденции, както вече бяха казани - имам предвид неграмотността и...
И нещо друго – наблюдавам, че навремето, когато ние бягахме във училище, на нас ни
[учители и родители] ни казваха, че който учи, той ще сполучи. Знаехме, че за да
успеем във живота, трябва да сме подготвени – трябва да четем, да учим. Докато сега,
някак си, като че ли децата бързат да излязат от училище, за да започнат работа,
включително и студентите. Те от първи курс започват работа, което ги откъсва от
образованието им, от тяхното обучение. Искат финансово да са независими и смятат,
че../не знам доколко са убедени в това младите хора/, че образованието, четенето,
ученето всъщност ще им гарантират [само] някакво добро социално положение. Те
смятат, че е по-важно за по-кратко време да натрупат пари чрез някаква друга дейност,
далавери и някакви други неща.
Йонко Йончев: Въпрос на ценности.
Цветелина Дечева: И аз точно това казах, да.
Аз ще спра за малко и ще ви кажа един резултат от нашето изследване, който и за
самите нас беше малко неочакван и който..като на пръв поглед поне влиза в
противоречие с тази обща нагласа. Аз трансформирам това, което вие казахте във
(...) конкретни професионални направления. Няма проблем, там се чете много, там
хората се образоват, това им е важно, те го правят. А що се отнася по-общо за
четенето за удоволствие или за образование, или четене със по-широк профил там вече има вероятно проблем. Какво показват нашите изследвания? Те
демонстрират, че в сравнение с 2006 година има повишаване на броя на
читателите или онези, които твърдят, че четат, /все още не знаем кое от двете е
вярно/, с около четири пункта, което е вече над възможната статистическа
грешка. Една от хипотезите е, че това може би това се дължи на повишен престиж
на книгата и четенето в последните две-три години. В Как оценявате тази
хипотеза, струва ли ви се, че сега в България има повишен престиж на книгите и

на четенето или не? Или пък има някакви други възможности, за които ние не се
сещаме?
Йонко Йончев: Ако става дума за престиж на четенето, да, вероятно има такива
тенденция, те се потвърждават от колегите-издатели на професионалната литература.
Това е четене със цел изграждане и реализиране във живота. Ако говорим за това
четене, вероятно има повишаване, защото много млади хора виждат, че реализацията
им ще бъде по пътя на изграждане, образоване, лична компетентност. Така че, и
възможно е това да се получи. Но що се отнася до притежаването на книги, там има
доста големи различия и затова даже виждаме, че много хора-библиофили се
освобождават от библиотеките си… дори и заради...
(?): …заради мястото.
Йонко Йончев: ...заради физическото място, което заемат книгите. Много хора
престават да купуват книги, вече със читатели запалени, със които съм общувал,
престават да купуват книги главно заради това. Те взимат книгата да я прочетат, но не
искат да я притежават. Много малко книги искат да притежават. Това е така и в
библиотеките. Разбира се изключвам тук присъстващите.
Цветелина Дечева: Може би ще сметнете, че ще си противореча, но имам и друг
пункт - за и против. Да, четенето все още не е, тоест книгата все още няма тоя престиж,
който има във другия свят, в това съм абсолютно убедена. Това не означава обаче, че
все пак не се култивира някаква такава публика и тук. Сега мога да дам един пример с
моето издателство, което издава художествена литература и много малко документална
литература. Например, ние със преиздаването на Агата Кристи – една от найпопулярните авторки в света - всъщност запалихме много млади хора да четат въобще!
Това го знаем [със сигурност], имаме собствено проучване. Границата на четенето на
Агата Кристи е паднала примерно до тринайсет-четиринайсетгодишните. Тези деца,
бих казала, като прочетат няколко книги на Агата Кристи, те ще посегнат към други
книги. От художествените, те ще посегнат и към професионалните, вече със цел
образование и така нататък. Също така много важно е какво има на книжния пазар.
Хайде сега да кажем защо.. покрай вампирската вълна, знаете ли колко млади хора
започнаха да четат книги? Това е просто страшно гениален ход, не знам дали от страна
на Стефани Майер или на издатели или на не знам...
Кое издателство издаваше [вампирската поредица]..?
Цветелина Дечева: Във България е Егмонт. първата вампирска [вълна].Аз имам свое
обяснение, мисля, че и колегите ще се съгласят със него. Просто на това поколение, или
на тези няколко поколения им липсваше романтиката и приключението. Да, аз много
обичах да чета Майн Рид, но аз съм на четирсет и седем години, не мога да накарам моя
син да чете Майн Рид. Друг е въпросът, че той и вампирски книги не чете, но той е вече
голям, двайсетгодишен, чете други неща. Тоест на всички тези хора...
Извинявам се, искам да ви попитам: Майн Рид описва едни неща, една екзотика,
която и за нас тогава, преди трийсет години, ни беше всъщност чужда и далечна.
Но тя ни палеше тази екзотика...Защо Майн Рид не е интересен сега?

Цветелина Дечева: Може би самото писане, самият стил им се струва малко демоде,
може би тази екзотика..те, тези места те ги научават от Google, влязат или четат
енциклопедии или такъв тип литература - много често. Другият ми пример беше, че,
както ние се шегуваме в гилдията, на някои хора първата им книга в живота е
„Шифърът на Леонардо”. Но оттам нататък и те също ще прочетат и някоя друга книга.
Говорим тук за реални неща. психологията, тя е ясна. Тоест трябва да има неща за
всеки вкус, по-развлекателни или по-комерсиални, няма значение това според нас. Те
провокират желанието за четене. И всеки четен текст всъщност [е стимул за понататъшно четене], дали човекът ще си го чете на десктопа или на книга, на хартия,
това вече е друг друг въпрос.
Добре, заповядайте другите, по този въпрос ако искат да кажат нещо?
Мартин Георгиев: Аз смятам, че тука имат принос и издателите....защото всички
колеги или поне повечето колеги вече работят много професионално. Смятам, че
всичко, което излиза по света, много бързо идва в България. Даже някой път
определени книги идват едновременно с премиерите, които се правят в Щатите или във
Англия. Разнообразието, което се предлага [на пазара], е много голямо. И все по-голямо
става. И другото, което не бива да забравяме: няколко години държавата вървеше понормално и хората имаха по-нормални доходи и си позволяваха не само на себе си, а и
на децата - купуваха по повече книги. Аз на това отдавам и [успеха на] тези неща,
вампирските саги. Ние също сме наблюдавали [подобни процеси] - да речем, преди
години ние направихме една-две адаптации, (едната) беше на „Под игото”. И много ни
ругаха: как сме могли да адаптираме „Под игото”!? Трябваше да им доказваме, те
колегите знаят, а и вие знаете, че да кажем французи, испанци имат „Дон Кихот” едва
ли не като комикс само и само да може да се запали детето, да тръгне да чете. По-добре
да тръгне от „Под игото”, отколкото от … хайде да не казвам какво... Но и на усилията
и на издателите се дължи това нещо, и на книжари. Възможно е, аз вярвам в това, че се
е повишил [престижа на книгата и четенето], но не знам вече дали ние, дали не сме
паднали надолу след тази криза, която..не знам от кога са данните. Моля?
Боряна Димитрова: Декември е направено изследването.
След това вече идва сърцевината на кризата.
Магдалена Абаджиева: Моите наблюдения са също такива. Появиха се много силни
автори, много хубави книжарници, модерни. Ето, сега наскоро се откри една много
голяма книжарница във подлеза на Ректората. Това също допринася за издигане
престижа на четенето. Много добри реклами на книги, много силни рекламни
кампании. Като че ли така това изиграва също така положителна роля.
Във а..да, вие ще кажете нещо?
Пепа Добрева, Класика и стил: Не, аз се замислих за друго - колко много. преди
години се подаряваха книги по повод на различни празници. И колко малко това се
прави сега. Какво ли не друго, което не е нужно, се подарява, а книга - много рядко.
Може би във тази посока ние издателите заедно с родителите трябва може би някаква
..навремето имаше май такава кампания, четох преди две-три години „Подарете книга
около Коледа” беше..Георги Господинов или кой беше започнал?

(?): Имаше една книга...
Пепа Добрева: Да, да, беше започнал..не е книга с разкази, а такава кампания беше –
„Подарете книга за Коледа”.
(?): Той беше издал специално издание на Георги Господинов...
Пепа Добрева: ...да, не си спомням какво точно беше. Ето нали във тази насока се..така
се изостря вниманието, може би, може би ще се помогне да се отворят повече
отношението към книгата.
Йонко каза преди малко, че запалените читатели са повече може би от онези,
които искат да купуват и да притежават книги. Веднъж аз имах разговор със
господинов Панайотов от Хеликон и той каза точно обратното. Той описваше как
пуснали на пазара някаква книга със дефект и искали да я изтеглят. После си
казали - няма да я изтегляме, а който реши, че книгата му е дефектна, ще дойде да
си я замени, ние ще му възстановим парите. Той твърдеше, че са дошли не повече
от десет процента, което според него значеше, че хората купуват книги…
(?): …а не ги четат.
…а не ги четат. Как бихте оценили това нещо? И дали двете мнения са..могат да
стоят едно до друго?
Йонко Йончев: Аз бих казал моята лична гледна точка.Не бих отишъл да заменя
книгата, просто защото ще загубя два часа, за да отида и да се върна и така. И по-добре
да я жертвам, отколкото да... Но по данни на колеги за..в сравнение с миналата година
има повече от десет процента спад във продажбите в книжарниците. Февруари 2009 –
февруари 2010.
А 2007 – 2008 как се отнася помежду си?
Йонко Йончев: Ами там е имало ръст.
Ръст. Т..е това е зависимо от кризата, така да се каже.
Йонко Йончев: Да, предполагам, че е и продажбите, и повишаване на безработица,
въобще – появи се напрежение сред хората. И нали помните това икономическо
изследване, което представихме за еластичността – единица, отнасяща се за книгата
като продукт. Ако се повиши цената със единица, се намалява със единица
потреблението. Така че книгата е най-чувствителната [стока]. Някои казват - пък нали
то е сравнително евтин продукт, хората ще се откажат да си сменят лаптопа или
телефона, но ще си купят някаква книга, която е нужна. Но само, когато е нужна и
крайно необходима. Така за удоволствие...
Добре, аз ще насоча този въпрос и към другите. Съществува ли престиж във
купуване на книги без четене според вас или не?
Пепа Добрева: Да, разбира се, че съществува, аз примерно имам един случай, във
който един господин, който се занимава със строителен бизнес, няма да му кажа името

кой е, беше..се обади по телефона, разговаряхме и той ми каза: „Аз искам да купя
двайсетина-трийсет книги, но такива, които като ги сложа в библиотеката, да правят
впечатление!”. И изпрати шофьора си и аз трябваше да избера тези със лъскавите
гръбчета, които той като нареди, да... така да се види, че чете се в тоя (апартамент).
Йонко Йончев: Може… трябва да направите изследване, да направите изследване на
тези луксозни книги, които са по над сто лева за престижно (купуване). Защото мисля,
че вече е минало това време за опашките, които бяха преди през…
Цветелина Дечева: Е, то нямаше преди книги.
Йонко Йончев: …годините осемдесета, седемдесета и така нататък.
престижно подреждане на [личните] библиотеките - това е минало.

Опашки, и това

Мартин Георгиев: ..за книгите, за четенето и за..значи рекламата наистина, която
направи националната телевизия със това “Голямо четене”. И за това, което правят
вестниците със тези серии, които пускат. Това също помогна много, , вероятно и на
резултата [от изследването] е повлияло.
Тоест вие оценявате социалния ефект от „Голямото четене” във много позитивен
смисъл, така ли?
Мартин Георгиев: Да, като идея. Като идея.
Други някои да кажат нещо по този въпрос?
Йонко Йончев: За „Голямото четене” няма...
Рекламни промоции, ролята на медиите, ролята на телевизията и „Голямото
четене”.
Йонко Йончев: Изключително важни са тези, тези разговори и дори рекламни
кампании да ги наречем за..за четенето. Също много е хубаво да се популяризира и
друго - ролята на четенето за развитието на..на интелекта на младия човек, дори на
личностното израстване. Говоря за съсредоточеното, самовглъбено или как да го
наречем самотно четене, самотно интелектуално преживяване, което е много малко
възможно във другите визуалните изкуства, дори и в четенето във интернет, четенето
на медийни текстове в компании и така нататък. Наши данни, които навремето
събирахме от колеги, правели изследвания във западни страни /Германия, поспециално/, показаха тази роля на четенето за развитието на интелекта. Както учим
математика не за да станем математици, а да се развият определени качества на ума, по
същия начин четенето развива личностни качества. Затова е хубаво, наред със така да
се каже външната страна – /престижно е да се чете, интересни са тези книги, вампирите
са прекрасно преживяване/, да се каже и рационалното – като четеш ще станеш погъвкав мозък, по-реализируем човек… Или нещо във този дух, което служи за, за
развитието на личността, за реализирането.
Добре, тук възниква въпросът, уважаеми приятели и колеги, кой трябва да
направи това. Тоест кой е социалният субект, който трябва да извърши тази

пропаганда да я наречем на тези прекрасни качества на четенето? И в тази
връзка...
Йонко Йончев: Дали е така обаче?
Да, това е друг въпрос. Но ние като хора от този бранш, аз включително, ни се
иска да е така, да. И в тази връзка каква е ролята на издателствата? Дали
издателствата са просто пазарни субекти и те трябва да оцеляват и да се справят
във ситуация на криза или пък те имат все още някаква просветителска мисия,
която е отвъд-пазарна и възможно ли е някак тази просветителска мисия въобще
да бъде удържана днес? По какъв начин? Щото аз не предпоставям непременно, че
трябва да има просветителска мисия. Аз мисля, че реалистично би било да се
каже: защо пък, това са просто пазарни единици и те се държат по пазарен начин.
Интересно ми е какво мислите вие.
Цветелина Дечева: Само нещо обаче да добавя за едно скорошно мероприятие, което
мина по teen problem, не знам дали знаете – за якото четене.
За какво?
Цветелина Дечева: Якото четене.
Якото четене?
Цветелина Дечева: да, якото четене.
Аз не знам.
(говорят едновременно)
Цветелина Дечева: Ето виждате да, че.. Значи тове е един сайт - teen problem, който е
така младежки сайт за проблеми на тази възраст и разбира се за много информация за
книги, филми и така нататък. Заедно със Инвестор.бг и други така медии, те направиха
една кампания две..два месеца, която беше само в интернет пространството. Верно,
нали, не е отразявано, доколкото поне аз знам във телевизии. Всъщност участвахме
няколко издателства и децата трябваше да отговарят на наши въпроси,.различни по
трудност и имаше три награди, като най-голямата беше лаптоп, след това вече…. няма
значение, не мога да се сетя. Така, три награди. Значи резултатите са следните: милион
и петстотин хиляди влизания във тия..във тази...
Милион и петстотин хиляди влизания?
Цветелина Дечева: ...милион и петстотин хиляди влизания. Обаче! Осемнайсет, да, да,
осемнайсет хиляди а-а-а участия, в смисъл осемнайсет хиляди...
Уникални.
Цветелина Дечева: ...така, да. Активните обаче са четири хиляди. Примерно
осемнайсет хиляди отговарят да речем на сто въпроса, а. четири хиляди отговарят на
всичките там петстотин въпроса. И това са данни от вчера, буквално от вчера – оня ден.

И много така нееднозначна е мойта преценка. Това означава, че все пак от милион и
петстотин хиляди влизания само осемнайсет хиляди да са участвали, пък активните да
са четири хиляди, ми се струва много голяма разлика. Тоест реално тука [се наблюдава]
един скрит неинтерес към..към книгата, не знам, ще кажете...
…значи те от осемнайсет хиляди колко пъти са влизали всеки един от тях? Колко,
на ден или..?
Боряна Димитрова: Тъй като той е по-общ сайт, може да има опосредстване - не са
влизали непременно само за четенето, тъй като сайтът…
Цветелина Дечева: Той беше …със подсайт, така да го кажем... Посетителят може
само да влезе, да види, че има въпроси и да излезе.
Боряна Димитрова: Аз мога ли да си позволя само един (…) Понеже това бяха данни,
това, което аз прочетох за (тази дискусия)...
Боряна Димитрова.
Боряна Димитрова: ...това, което го имаме и в Голямото четене като отговор. Според
вас има ли феминизация на четенето, защото това определя някаква политика на…
(?): Да.
Боряна Димитрова: ... изобщо данните за голямото четене за гласувалите показват
около шейсет процента, шейсет и пет процента жени. Тука бяха също много…
Цветелина Дечева: Но..то по целия свят е така.
Боряна Димитрова: Така е, защото това определя друго разбиране за това как се
ползва тази литература. Вие или наблюдавате такъв процес? Защото това може да е
ефект на [медийните] кампании, просто жените да са по-активни в кампаниите.
Цветелина Дечева: Според мен също е това. Жените са по-активни във кампанията.
Жените, Вие вероятно като интервюирате [забелязвате, че]
жените са покомуникативни, но аз бях чела някъде, че след панаир [на книгата], действително
жените са по-големите потребители. Но те са и, но те на всичко са...
Като историк на четенето, мога да ви кажа, че това е било винаги така. Първите
масови читателски публики от осемнайсти век са преди всичко младежки,
женски, девически. Но това е друга тема. Добре аз все пак бих искал да се върна
върху ролята на издателствата върху този процес. Дали издателствата са просто
пазарни единици или имат и някакви други функции, какво мислите по този
въпрос?
Йонко Йончев: Ами би ми се искало, поне и на..така колеги, със които съм споделял,
би ни се искало да бъдем [не просто пазарни, но и] културни институции, защото ние
предлагаме продукт, който е колкото и пазарен, толкова и духовен, да го наречем както един театър, или както една галерия. Те предлагат, продават, грубо казано, също
продукт на изкуството. И ние в определен случай [продаваме продукти на] на
изкуството, на науката, дори на вулгарната..вулгарното предлагаме тази..този спектър,

но го има и в киното, и в театъра и навсякъде. Има всичко. И бихме искали и държавата
да ни, да ни таксува като такива. Например във националните медии – радио и
телевизия, много рядко се разрешава да се спомене име на издателство, което се приема
като търговска реклама, но не се забранява да се спомене име на театър, име на галерия,
име на спектакъл. В тези неща има нееднозначно отношение. Защото книгата се
приема, че е пазарен продукт и е едва ли не някаква стока, а произведенията на
изкуството, например на театъра, са със някаква преференция – споменава се името на
театъра, мястото, датата, часа. За издателите и за издателствата малко се говори по този
начин. Добре, [да се споменава] книгата, нека да бъде авторът или заглавието - нека
издателят да стои на задна позиция. За съжаление издателствата все още не са така
мощни финансово, дано да станат, че да могат да си провеждат самостоятелни
рекламни кампании. Тук, когато имаме рекламни кампании, до голяма степен те са
отзвук на западни световни рекламни кампании.
Добре, тоест господин Йончев казва, че издателствата биха засили своята
просветителска мисия, ако им помагат отвън – държавни политики, медийни
политики и така нататък.
Йонко Йончев: Бихме искали и това го..това е една от целите на организацията на
издателите и книжарите.
Може би други мислят различно?
(?): Не, толкова различно...
(?): ...в тази посока са и нашите..и моето мнение е в тази посока.
Мартин Георгиев: Макар че всеки се опитва да прави нещичко, когато нещата вървят
нормално. Но ние ето какво правим: един конкурс вече четири години, ако това е
някакъв вид просветителство, за млади автори, които не са издали книга. И се
увеличават всяка година тези, които участват, младите хора. Ние издаваме книгите им,
проблемът е, че ние ги издаваме, а те си стоят в нашите складове, не могат да стигнат
до библиотеките, не могат да стигнат до читателите просто. Знаете как е в България
особено за българските книги, но това е друга тема.
Добре, това е нещо, което Цветелина преди малко каза. Тя каза: ние издаваме
Агата Кристи, тя сигурно..тя е интересен автор, много така добър криминален
автор и добър реалист, но разбира се не е супер висока литература с особено
художествено качество. Но за сметка на това тя твърди, че печели читатели. Те
биха подхванали други книги, ако бъдат зарибени, казано по-жаргонно ... Моят
въпрос е докъде може да стигне този аргумент? В смисъл, със подобен аргумент
могат да се защитават и съвсем некачествени четива. Вампирските поредици
също са написани професионално, Джоан Роулинг създаде традиция и равнище,
Хари Потър е сериозно нещо. Но докъде надолу може да се стигне във търсенето
на „зарибяване”? Какъв тип литература е редно да се издава, [трябва ли да се
сигне], как да кажа, четива, не вулгарни непременно, но така да се каже
панаирджийски? Редно ли е да се „зарибяват” читатели по този начин и да
осигурява на издателя разбира се печалби?
Цветелина Дечева: Аз тука да...

Йонко Йончев: На Агата Кристи много помагат и телевизионните филми.
Пепа Добрева: Те всичко помага, нали тя дори може и от някои да се смята за малко,
нали..няма значение, няма да обсъждаме Агата Кристи, да, аз ще ви кажа...
Една секунда, само..моят въпрос е е следният: дали всички средства оправдават
целта?
Цветелина Дечева: Е не разбира се!
И къде е границата за издателите?
Цветелина Дечева: Значи първо какво означава лошо качество на текста, това е много
така разтегливо понятие. Вие сте литератор, аз също съм филолог. Само малко ще
вметна - „Голямото четене” безспорно провокира говорене за книги, но това, което
лично на мен много не ми хареса и като читател, нали да не говорим..че прекалено
сериозно се говори за книгите, разбирате ли, прекалено консервативно, прекалено
някак си камерно. Абе, да му се не види, четенето е удоволствие. Нали, то, то носи
много други неща, то носи емоция, то носи познания, носи комуникация. В този смисъл
смятам, че издателите си следват своята мисия и не биха позволили недоброкачествена,
лошокачествена литература. Ше ви дам един пример. Преди години излезе
автобиографията на Азис, нали, когато той беше още така на върха. И не знам дали
колегите си спомнят, тогава страшно много търговци решиха да платят, да купят тази
книга, щото ходеха по трийсет-четирсет хиляди души на концерт на Азис.. Те
претърпяха пълен крах, пълен крах. И тези, които слушат Азис нали, и тези, които се
интересуват от [музиката му, не купиха книгата] ..защото тя беше изключително пошло
написана книга. Така че според мен пазарът отхвърля тия неща. Сега дали вампирските
епоси са лошо качество или не, вие и аз сигурно сме на едно мнение, обаче...
Останалите издатели смятат ли, че пазарът отхвърля пошлото?
Йонко Йончев: Не винаги, разбира се, как така. Не винаги. Има единични случаи, има
всякакви пазарни ситуации и това в културен аспект можем да го оценим като добро,
защото пазарът [в конкретния случай] е отхвърлил нещо, което не приемаме като
качествено. Обаче не може да тръгнем по този път да правим предварителна оценка кое
ще бъде полезно, кое ще бъде вредно. Нали в книжната сфера има във много случаи
явление, което се появява едно явление книга се появява като позитивно явление, пък
води до някакви лоши резултати и обратното. В анкетата, които попълвахме, имаше
въпрос: възможно ли е книгата да промени..? Някои книги са променяли света.
(?): Да.
Йонко Йончев: Знаете. И историята, и културата – променяли са света. Сега много помалко могат да променят човечеството посредством книгата. Или поне не се е пявила
тази книга. А във конкретния случай за промяната на младото поколение, ако за него
говорим, защото то е най-подативо, то е подложено на толкова различни канали на
информация, на толкова изкушения, предложения и възможности, че може би се
получава пренасищане от информация, която се получава естествено разслояване на
интересите и не може да се постигне този ефект на...

Другата част от нашите гости ще кажат ли нещо по този въпрос? Отношението
между пошло, вкус, пазар, роля на издателствата?
Магдалена Абаджиева: Аз мога да кажа по въпроса за ролята на издателството.
Конкретно за нашата дейност - аз смятам, че определено издателите имат такава роля на филтър спрямо това, което трябва да се появи на книжния пазар. Ние като цяло сме
публикували определено книги, които са така да се каже бутикови и за които знаем
предварително, че аудиторията ни е много тясна, но тъй като са много качествени
текстове, издания, просто няма как ние да не ги публикуваме. Тук нашата цел е
престижът на издателството и това нашата публика [трябва да усети] – трябва да
затвърдим убеждението, че след като тази книга е на издателство Сиби, значи тя е
качествена. Тоест не знам дали правилно..дали ме разбирате какво искам да кажа, но,
но по този начин дори и при по-стеснена аудитория, ние ги издаваме, защото знаем, че
трябва да бъдат издадени.
Йонко Йончев: Поемате загубите.
Магдалена Абаджиева: Поемаме загубите, да.
Йонко Йончев: Финансови, обаче пък в морален аспект...
Йонко Йончев: Като цяло сме отказвали и книги, които предварително знаем, че ще
бъдат касови, че много добре ще се продават, но не са качествени, не са добре написани
Отказваме се от това, тъй като не искаме нашето име да стои зад такива книги.
Кирил Миленов: Може ли само един въпрос да вметна, а има ли случаи, във които
издавате такива неща, които не е препоръчително да се издават, но вие знаете, че са
качествени и всъщност вие по този начин да разширявате публиката, да създавате?
Магдалена Абаджиева: Да, имаме такъв случай, даже наскоро със една книга –
съпоставка на Моисеевия закон и римските закони. Едно издание, което е преводен
текст на древен римски автор неизвестен. Издадохме тази книга и направихме три
представяния. Тук също трябва да се подчетае и ролята на рекламата и на ПР-а.
Определено представянията играят много положителна роля. Книгата има невероятен
успех.
Аз не знаех, че има такава книга, ще си я купя със сигурност.
Магдалена Абаджиева: Въпреки нашите очаквания. Наистина от бутиковото издание
със така тясна аудитория, но от друга страна пък провокира интерес и така се пали и
други читатели.
Добре.
Пепа Добрева: Ние също много прецизираме заглавията преди да решим да ги
издаваме, защото ни се иска да бъдат най-доброто. Казах вече, че нашите са повече
преводни издания. Авторските права са доста скъпи, защото са много известни и
големи имена във бизнеса. Ето сега пускаме Майкъл Портър, който..Майкъл Портър е

име, което е един харвардски професор, преподавател, конкурентна стратегия се
занимава, на нации, на правителства.
Конкурентна стратегия?
Пепа Добрева: Да, да. Даже имахме такова едно издание за неправителствените
организации (в следствие) от промените... „Конкурентна стратегия на
неправителствените организации” мисля, че беше, една книга, която за съжаление в
България не..така я издадоха с много голямо желание, но нещо не..не се получи. Явно
нестопанските организации а... са по-малко или не достатъчно се интересуват от
американския опит и от световния, не знам. Та мисълта ми е, че ние също много
държим на имиджа на издателството – когато се каже Класика и стил, да се знае, че
това е и като на тематика подбрано най-доброто в отделните области, и като
полиграфия много добре поднесена е книгата. И не мога да кажа, при нас специално
ние не пускаме такива..такива книги, само защото ще се продават примерно много
добре. Нашата политика е такава, че трябва да стоим зад името на издателството и да го
градим, макар и по-бавно, но..но качествено.
Да, какво ще каже представителя на Хермес по този въпрос?
Мартин Георгиев: ...При нас просто е по-трудно, отколкото при колегите, защото
атакуваме различни читатели, атакуваме деца, атакуваме жени, издаваме книги за
мъжка аудитория, нехудожествена литература, висока литература. Макар че аз много
много не мога да приема това деление - знам, че съществува, но това деление
некачествена литература и качествена литература защо да го прави един издател?...
Значи някой може да приеме, че една Нора Робъртс е некачествена литература, но
автор като [Марио Варгас] Льоса е качествена литература. Ние издаваме и Нора
Робъртс, издаваме и Льоса. Просто не искаме [да ставаме арбитър] ..има си читатели за
всяка книга. Въпросът е тази книга да бъде добра, да бъде обработена професионално и
предложена професионално. А вече авторът, който я е написал, си носи отговорност за
това какво е написал. Ние не искаме да..да ги делим по тоя начин. При нас е доста поразлично, казвам, радвам се, че колегите работят в тая сфера на (...)
(?): Е и ни сме, и ние сме във вашта сфера, така че...
(?): Но вие сте голямо издателство, ние сме по-малко издателство...
Искам да..да обърна въпроса. Вие всичките говорихте за това, че името на
издателството трябва да бъде защитавано, трябва да има зад себе си добра
продукция или разнообразна, но добре професионално обработена продукция и
така да се каже издателството да се грижи за собствения си престиж, което е
абсолютно разбираемо - някак си няма как да бъде иначе. Но има ли издателската
професия престиж извън издателския бизнес, във българското общество? Каква е
ролята, мястото и имиджа на издателите? Как смятате, различни прослойки от
българите как гледат на издателския бизнес, има ли той някакъв авторитет,
някаква аура и така нататък?
(?): Без да има...

Йонко Йончев: Да започна ли? Има два полюса. Едното мнение е издателите са
печалбари, другото е, че издателите са проводници, трансмисия на духовностите. Но и
двете си имат основания. Ето например наскоро започна една кампания - да извадим
бисерите от учебниците. Доста популистки подход, започна всеки да се изказва за
качества на една..на една тематика, за която се смята, че всеки разбира - което не е така.
Изваждат се от контекста различни ситуации от учебниците, не казвам, че няма
не..не..недомислици и глупости дори, но обсъждането не е..не е на професионално
равнище. Обсъждането е на популистко ниво и това рефлектира върху цялата
издателска гилдия. Смята се, че издателите са печалбари, правят глупости, за да
спечелят бързо пари. Това е едната страна. Разбира се има и такива, всяко издателство
си живее със собствената мисия, със собствената цел и до голяма степен тя е духовна и
се оценява от хората, така че има една, но тя не е така гласна, не е така утвърдена - че
издателите са една културна институция. Това не е утвърдено, но мисля, че колегите ше
го подкрепят. Особено пък и държавата не дава...
(?): ...повод за това.
Йонко Йончев: ...не дава сигнал, не дава знак, че книгата, че издаването на книги, е
дейност… Както едно време Възраждането е започнало със книги във България и във
целия свят нали със изкуството и със книгата, при нас нямаме този знак, който го има
във цяла Европа, че книгата е специална стока и тя има преференции.
Вие искахте да кажете нещо, госпожо Добрева?
Пепа Добрева: Не, само потвърдих, че е така.
Аха, някой друг да каже нещо по този въпрос? Тоест господин Йончев сякаш
изрази общото мнение, така ли?
(?): Обобщи, да, да.
Че не съществува социална и официална политика, която да подкрепя престижа
на издателствата и това...
Йонко Йончев: Че изпълняват една културна мисия във голяма степен, нали.
А имат ли съюзници издателствата, все пак извън държавата има много други
субекти, има ли издателския бизнес някакви съюзници освен държавата, ако не
му обръща достатъчно внимание? Някой, който така да се каже ви помага,
подкрепя вашето име?
Йонко Йончев: Ами аз пак ше кажа, защото имам привилегията да съм обобщавал
много информация, да е минала през мен. Когато водихме кампанията за отмяна на
данъка върху добавената стойност ни подкрепиха около петнайсет-шестнайсет хиляди
души във рамките на една седмица в цялата страна. Подкрепят ни библиотекарите,
техните организации професионални. Подкрепят ни академичните институции, БАН,
университетите, учителите ни подкрепят. Подкрепиха ни съюзите..творческите съюзи
на журналисти, писатели, художници. Така че имаме обществена подкрепа. Ценността
на книгата е недоосъзната от обществото, но този завършващ знак, който трябва да се
даде от държавата не се..не се получава. Знаем, че в западните медии има по цели

предавания, страници, приложения, литературни часове, предавания за книгата. Във
България една единствена национална телевизия половин час отделя за разговор за
книгата и то не всяка седмица, защото там се смесва със изложба, със филм,
киномания...
Седем дни също имат едно предаване за книга, един младеж го води.
Йонко Йончев: Да имаме и във един... но те не е, то не е от тези национално покрити...
Добре, значи аз отправям и към другите същия въпрос. Има ли социални
съюзници издателския бизнес, който го подкрепя, който помага за повишаване на
неговия престиж? Ще посочите ли някакви такива или не? А може и противници,
които, които ви пречат?
Магдалена Абаджиева: Ами аз това щях да кажа, че не съм сигурна доколко медиите
ни подкрепят, защото вие казахте, че [това правят] журналистите, но моите наблюдения
са, че много трудно една нова книга може да намери място във медиите, във
вестниците. Примерно страниците за книги, ако трябва да излезе някакво по-голямо
каре, в повечето случаи да платени - те не се приемат като новина. Ето, откриването на
книжарницата на Пингвините в подлеза на Ректората, примерно, къде беше отразена? В
смисъл не знам доколко, доколко медиите подкрепят книгите и издателите, много е
трудно да се пробие, много.
Йонко Йончев: Медиите ни подкрепиха, защото бяха, извинявайте...
Нека да чуем господин Георгиев, той искаше да каже нещо.
Мартин Георгиев: Ние не можем да се сърдим на медиите, тъй като те са частни
медии и просто имат и те проблеми. Ако можем изобщо някому да се сърдим, това би
трябвало да бъде на БНТ и на БНР, щото те са обществени медии и биха могли да
отделят повече време за книгата и не във този час. И да канят писатели на детски книги
и деца, по-раздвижено да го правят. Аз преди години останах изумен във Италия - една
сутрин преди да тръгнем за панаира пуснах телевизира, ами то във всеки сутрешен
блок се представяха книги, книги.
(?): Ама и там са частни... и там са частни медиите, но...
(?): То в това е въпроса...
Въпрос на политика.
(?): На политика и на култура, и на култура. Това е.
(говорят едновременно)
Йонко Йончев: ... и със тези, как се наричат, билбордове с автори, с портрети на
писатели и книги, които се поставят на видни места по страната, по транспортните
средства…

Добре и оттук има един по-общ въпрос, който вероятно ще бъде последен във
дискусията, щото казаха се много неща и интересни неща. Със книгата се
занимават разни прослойки – освен издатели и учители, библиотекари и книжари
и така нататък. Когато правихме дискусията със библиотекарите, те изразиха
ясно недоволство от да кажем друга прослойка – от учителите, че не се
интересуват достатъчно от състоянието на библиотеките, че не знаят как да
насочат децата, имаше конкретни критики. Моят общ въпрос е съществува ли
колективно взаимодействие между тези прослойки? Това, което се нарича със
модната дума „синергия”. Дали те наистина участват във някакъв общ
механизъм, дали си въздействат добре или не си въздействат или нямат контакт
или каква е ситуацията? Вие със, имате ли контакти с библиотекари, имате ли
контакти с учители? Онези, които..другите, които се занимават с книги, как
контактуват с издателите и това до какво води?
Йонко Йончев: Не мога да преценя тая..тези да го наречем упреци към учителите дали
почиват на индивидуални наблюдения или от една по-обща гледна точка. По-скоро
трябва да, да видим във ситуацията на учителите, които са в много пресирано
състояние да го наречем и..и те също не са поощрявани да провеждат някакви
възпитателни политики към младите хора, за..за книга и четене, както да речем във
Румъния им се дават специални средства годишно на учителите за..за закупуване на
книги, професионални или независимо какви без..без никакви ограничения. Знаем
проблемите със доходите на учителите във страната, знаем проблемите на училищата
със делегираните бюджети, те не могат да си позволят поддържане на една съвременна
библиотека. Но има, има и сигнали, които можем да ги наречем позитивни –
училищата, които се борят да се утвърдят, да спечелят повече ученици, те изграждат
хармонично базата си и като се започне от класните стаи и спортните зали,
включително и библиотеките, интернет клубовете, обзавеждането със съвременна
технология образователна, електронна. И те са едни такива образци, които би трябвало
да бъдат поощрени, за..за да станат масово, масово явление. Противоречиви са, не бих
се съгласъл със упреците към учителите конкретно, по този начин формулирани.
(Проблемът е), че една конкретна библиотекарка говори дълго време на тази
тема...
Йонко Йончев: ...да, възможно е...
...и става..общият въпрос е съществува ли взаимодействие, позитивно
взаимодействие или каквото и да е взаимодействие между социалните прослойки
и гилдии, които се занимават с книгата? Това е въпросът, който исках да ви
задам.
Цветелина Дечева: Съществува, но според мен са все още малко слаби контактите.
Определено между между издатели и библиотекари има като че ли по-сериозен
контакт, отколкото между издатели и учители. Изключено учебникарските издателства,
нали, там, където вече е необходимо да... Мисля, че може още да се направи от страна
на издателите действително, (...) така контакта със учителите и вече представяния на
децата на автори, на..просто да има някакво, нещо да се случва, културно-атрактивно
обаче. Не изключено, защото действително времената са съвсем различни, съвсем
динамични. Сега библиотекарите са също много притеснени финансово. Моите
впечатления обаче - аз съм ходила по страната – са, че те искат ако могат от всички

книги да вземат и да напълнят библиотеките си, защото хората, които живеят там искат
да четат всичко, не само Вазов и Ботев. Аз мисля, че това, за което Вие говорихте, е
чисто и просто дезинформация - съвсем друг е целта на проекта за попълване на
библиотечните фондове и така има някакво взаимодействие, но все пак контактите не
са много силни. Да..ако има някакво действие, което, да речем, да предприемем срещу
някаква институция, да, обединяваме се. Но като че ли след това всеки тръгва по своя
път, няма време, няма много общи инициативи...
Йонко Йончев: По скоро няма...
...това само за учители, за преподаватели в унвиверситета, за всички онези, които
имат отношение към книгата.
Йонко Йончев: Ами ако..ако погледнем формално така да се каже административно на
въпроса, по-скоро няма, защото функцията на Министерство на културата, там имаше
първоначално една..един (национален) център за книгата, после дирекция Книга и
билиотечно дело. Тези [звена] са много слаб административен капацитет, нямат ресурс
и не могат да..да създадат това, което може би разбираме от необходимото
взаимодействие между отделните играчи и субекти на терена на книгата. Включително
и Министерството на образованието, младежта и науката там има някакви контакти,
които са правени от страна на издателите - да подтикнем училищните библиотеки да
бъдат институционализирани, да бъдат вписани във закона за училищното образование.
Да се поощрят учителите, да им дадат ресурса за книги, даза личното им развитие, за
професионално изграждане, информираност. Във този аспект.
Заповядайте.
Пепа Добрева: Аз също мисля за учителите /нямам никакво конкретно наблюдение,
просто знам за това, което ние издаваме, от собствен опит ще кажа/ – и това, което ние
правим не е предназначено за училищата. То е предназначено за висшето образование.
Имате ли контакт със университети, със университетски библиотеки, със
преподаватели?
Пепа Добрева: Да, да, университетските библиотеки зареждат нашите издания. Друг
въпрос е колко редовно се издължават за това. Но не е това, което..което следва да
бъде. Не всички заглавия, преценяват, те са ограничени финансово както казаха и преди
това колежката. Много има да се прави във тъзи посока, много. Университетските
преподаватели, разбира се пак зависи от тяхното качество, някои от тях следят от
изданията, насочват студентите си към нас. А други си пишат свои учебници, които
общо взето са преписани и даже така в практика разбрах, че някакъв професор в
свищовския университет значи на все..той им издава учебник по маркетинг.
Естетствено преписан. И на всяка пета страница той се подписва и написва името на
студента – така всеки един студент трябва си купи неговата книга, неговия учебник,
който той е написал. Защото ако не напише името, той може да вземе от другия студент
примерно и когато отиде на изпит, студентът трябва да отиде със учебника на този
автор.
За съжаление такива неща има и в Софийския университет, това казвам като
преподавател там вече.

Пепа Добрева: Да. Така че това са много порочни неща, които не би..не би следвало да
съществуват, но съществуват. Със библиотеките работим, аз преди време разпратих,
преди пет години мисля, че беше, разпратих нашта издателска листа на всички
библиотеки. Но от това нищо не последва. Имахме по-добра [съвместна] работа и
добри контакти във финансов план, когато отпуснаха пари. Министерство на кулкурата
имаше едно..една такава програма, кои..която отпуснаха милион и...
(?): ...два милиона.
Пепа Добрева:...два милиона лева на библиотеки..за библиотеките в България да...
...от.. фондовете.
Пепа Добрева: ...да фондовете си. И тогава имаше известно раздвижване. По време на
панаирите на книгата - той вече всъщност остана един само, коледния - обикновено
минават библиотекарите, които, влизайки в сайтовете ни, са си набелязали
предварително какво искат да си купят и пазаруват по време на панаира. Така е при нас
поне, не знам...
Цветелина Дечева: Два са [панаирите], защо? Два турнира... пролетен и зимен.
(?): За двайсет и четвърти март.
Пепа Добрева: Е няма [да спорим] сега.
Цветелина Дечева: Е, сега ше има началото на юли.
Пепа Добрева: Е, след дъжд качулка както се казва. Но са единици [подобни
библиотеки], не е масова [практика], както навремето си спомням… Казвам на времето,
щото съм живяла и при социализма дълго време - там имаше библиотечно снабдяване,
което следеше редовно зареждането на библиотеките и те бяха много добре заредени.
Ние ползвахме много и като ученици [училищната], и като студенти университетската
библиотека, и другите библиотеки – те бяха много добрле заредени.
Добре, господин Георгиев, вие сте представител на едно голямо издателство. Как
контактувате с други гилдии, въобще с такива прослойки и конкретни хора, които
се занимават с книгите? Имате ли такива контакти, те водят ли до позитивни
резултати?
Мартин Георгиев: Много добре контактуваме. Ние просто в професионален аспект не
може да не контактуваме с тях, с всички тези библиотеки, на тях им е нужна
информация, която ние им предлагаме – каталози, бюлетини, което прави също и
асоциацията. По-добри като консултанти, редактори, преводачи, много университетски
преподаватели... Сега вече не работим, но също работихме с училища, опитваме се да
правим срещи със детски автори по училища... Всеки издател трябва да прави това,
иначе не може да разчита на успех. Всеки [трябва да ] има големи екипи от преводачи,
редактори, които са... Дали ще бъдат преподаватели, дали ше бъдат ….други някакви
хора. Бих казал, че работим. Проблемът е, че обратната връзка много често се губи най-вече със библиотеките и понякога с университетите.

А издателството, посветено на юридическа литература в това отношение?
Магдалена Абаджиева: Да, значи тук изцяло и моите наблюдения са във подкрепа на
колегата ми, че усилията са като че ли повече от страна на издателите. Ние също
полагаме усилия за всяка нова книга, информираме библиотеки университетски,
регионални, дори и читалища. Има една такава база данни, която сме си направили.
Информираме интернет книжарниците, която е..които са също така една много голяма
група, за всяка нова книга. Защото пък при нас това е специфичното, че едно наше
заглавие се издава многократно, при всяко по-голямо изменение в нормативната уредба
и в интернет книжарниците информацията се оказва неактуална. Продават се стари
издания, а ние полагаме усилия да ги информираме. Но специално за библиотеките и
при нас е така. Наблюденията ми са, че някак си обратната връзка се губи. По-добре
работим с университетските библиотеки, естествено. Предвид особено във
университетите, където има юридически факултети, а те не са малко.
Добре, аз горе-долу така свърших със това, което исках да ви питам. Може би
Боряна иска да зададе...
Боряна Димитрова: Не, беше достатъчно имаше различни гледни точки, така че може
би в следващ момент, когато обобщаваме [тогава ще кажа повече]… Исках да кажа
някои неща, за които и Сашо говори за това във началото - но нали тука идеята ни беше
да слушаме повече вас. И затова нямам допълнителни въпроси. Ние се интересуваме от
вас и от всяка една професионална област, защото в случая гледаме на хората преди
всичко като на читатели. Съответно дори да е малко издателство, то е интересно за нас.
Пък и ние сме малка агенция, в която работим и си гледаме нашите задачи ..кой
поръчал изследвания, какво направил, как се използват, откриваме се така (…). Нашата
гледна точка, когато правихме това изследване и изобщо когато стартираме, е друга.
Човекът не е само читател - той се събужда сутрин, отива на работа, купува прахове за
пране, атакуват го телевизионни, театрални програми и какво ли не и някъде там, във
цялото това богатство на всекидневието му, стои и книгата. Тоест идеята ни беше не да
тръгнем от книгата, а от това, в което човек нормално си живее [от опита на
обикновения човек и неговите наблюдения]. Аз съм убедена, че във много случаи
хората гледат и знаят много повече, отколкото проявяват, когато реагират на тези
въпроси. Това донякъде са много тривиални, прости неща, защото всеки човек, е
специалист в една област – медицина или издаване на книги, [но има и собствени
интуиции, наблюдения]. Така че всички са интересни за нас с това, което знаят, с този
багаж, който имат, така че не можем да ги направим свръх-професионалисти. Това е
едната гледна точка. А другата е интерeсът ни към това, което наричаме „стейк
холдъри”, заинтересованите страни - по какъв начин се срещат те в този пазар [на
книгата]. Защото ние се нуждаем от ответната страна, от контакт с по-активните. Нали
знаете го това клише „да отидем при хората”....
Боряна Димитрова: Връщам се от чужбина, от Франция и Испания – и ето какво
видях във метрото в Париж, не, в Мадрид - метро библиотека. Наистина се впечатлих –
във всички големи станции [имаше такива библиотеки], защото там пътувахме [само с
метро]. Изцяло остъклени, така че виждаш книги, книги, книги, книги, книги. Проучих
възможността – можеш да си вземеш книга отвсякъде и можеш да я върнеш във всяка
друга метро станция. И при това в едно място, помислете си, където човек [няма какво
друго да прави, освен да чете…]. Аз в Париж съм виждала - защото там съм живяла
повече - тези мъничките, меките [джобни книжки] – отваря си ги човек и чете. Там

много се чете , нали, докато си в транспорта.. Тоест, те са използвали това място… Аз
питах моя офис, в които работят културни и умни хора - но никой не знаеше къде в
София има библиотеки. Градската [библиотека или други библиотеки] - никой не знае,
а са млади и симпатични хора. А читалищата ... ми се струват толкова [умрели]…
(?): ...да, мизерни са.
Боряна Димитрова: ...[Подобно поведение изглежда] обратно на престижа - къде ше
ходя аз в читалищата да взимам книги? И ми направи изключително добро, ето една
много проста хватка да я наречеме. Там, където хората..седят и чакат и без друго
пътуваш – [там трябва да се предлагат книги…]. E, няма да заловиш сто хилаяди –
триста хиляди [читатели]…Но когато говорихме за взаимодействие със стейк-холдъри,
ми направи впчатление, че не говорихме за взаимодействие с общини, които биха
могли да бъдат по-активни. А и те самите биха могли да ни кажат нещо, което не знаем.
Мисълта ми е, че просто когато сме насочени във едно [поле, каквото например е
четенето], виждаме много, много детайли, много повече релеф. Имаме вече друга,
друга призма [към българското общество]. Може би една малка част от него можем да
въвлечем във едно по-интензивно четене, би било [добре]...
Може би накрая на изследването, когато ние представим вече пред нашите
партньори – пред асоциацията, пред телевизията и пред Министерство на
образованието резултатите, е възможно да се произведе един прост и кратък
документ, „policy paper” с няколко ясни препоръки в него, това можем да го
мислим нататък. Сега ако някой не иска да каже нещо непременно, аз ще
предложа да направим пет минути почивка и след това за..като награда за
присъствието и благодарност освен това, вие ще чуете предварителните резултати
от нашето изследване. И накрая, ако имате желание, ще можете да го
коментирате, да кажете две-три думи за резултатите от изследването. Ако някой е
зает и трябва да тръгва, ние няма да се обидим, но това ще бъде интересно.
Край на записа

Фокус-група учители- разговор от 1.05.2010 г.
Ал.Кьосев: Започваме с един много общ въпрос. И в България-общественост и
експерти,и в света,бих казал, са разделени. Едните твърдят,че има огромен проблем с
четеното, има криза, упадък, а другите твърдят, че никога не се е чело толкова,колкото
сега. Започваме от тук, каква е вашата интуиция и нагласа в този спектър на песимисти
и оптимисти, къде се намирате вие - не като група, а всеки по-отделно, като индивиди.
Моля всеки да каже мнението си според него има ли проблем с четенето или не.
Бисерка Милушева-54 СОУ,преподава в 10 и 12 кл: Склонна съм да се съглася с това
мнение, че винаги се чете, независимо от експертната ситуация. Винаги има едни
таргети, които така или иначе са носители на четенето. Мисля, че и преди, и сега, и в
перспектива ще се чете в еднаква степен - нито повече, нито по-малко.Т.е. аз заставам
някъде по средата - винаги има някаква балансирана ситуация, в която потребителската
група на четящите, таргета на четящите е една и съща. Във времената говоря,така
мисля аз.
Ал.Кьосев: Други?
Олга Тунчева- СМГ, преподава в 11 кл: Не мога да преценя как стоят точно нещата,
специално при моите ученици последните две випуска забелязвам, че има хора, които
не четат.
Ал.Кьосев: Съвсем ли не четат?
О.Тунчева: Да. Физически четенето изчезва като процес. Тъй като програмите са
свързани с изисквания, доста са сложни, учениците губят интерес към самото четене.
Още повече, че текстовете са доста отдалечени от тях. В крайна сметка и аз като
колегата си мисля, че четенето е елитарно занятие и не знам доколко добра и успешна е
тази масовизация. И тъй като самата култура е доста визуална, четенето е съвсем
различен процес от преди години. Категорично има промяна и начинът на четенето при
по-младите е различен. Винаги има хора, които четат, аз имам деца, които четат много
странична литература, но има деца, за които това е трудно занимание. Т.е., четенето е

загубило престижа си, а в друг смисъл се четат неща, които са им практически нужни речници, енциклопедии,когато им се налага.
Ал.Кьосев /към Бисерка/ - Ако искате да уточните мнението си?
Б. Милушева- Аз искам да добавя, че говоря за четенето изобщо - на електронен и
хартиен носител. Защото днес четенето се е разширило като начини за четене. Не само
чрез книжното тяло, той чете визуално - имах пред вид четенето изобщо.
Ал.Кьосев: А според вас - към всички е въпросът - има ли разлика в типовете четене?
Едно и също ли е да четеш книга и да четеш на екран или визуално?
Б.Милушева: Мисля, че няма значение.
Ал.Кьосев: Няма значение?
Б.Милушева: За мен по-скоро има значение моментът на възприемане, а не дали има
разлика между електронно-визуално и четене на класическата книжнина.
Милена Миланова- 153 гимназия в София, преподава от 8 до 12 клас: Да, преди минута
реагирах малко спонтанно, защото от позицията на годините вече си мисля - трудно
възприемам уеднаквяването, сравняването на електронното четене и книжното четене.
Не мога да си представя, че ще намерим допирна точка.
Б.Милушева: Защо?
М.Миланова: Не мога да ви кажа това, но отговарям на първия въпрос - за мен
съществува криза в четенето. Не ми се иска да го казвам твърде категорично, но
определено, съдейки от моите ученици, съдейки не само от писмените работи, но и
интересите на децата, виждам, че кризата за съжаление през годините се задълбочава.
Ал.Кьосев: В какво се изразява тя?
М. Миланова: В липса на интерес, на мотивация, липса на духовност просто.

Ал.Кьосев: Чувствайте се свободни да вземате думата.
Б.Милушева: Мислите ли, че трябва да пренебрегнем електронния начин на четене?
М.Миланова: Търся и трудно намирам допирните точки между едното и другото.
Ал.Кьосев: Тоест, те не са едно и също според вас?
М.Миланова: Може би търсим един и същ ефект, но са твърде различни, да, според
мене.
Ал.Къосев: Добре, както виждате винаги възниква труден възел от въпроси, но вие не
се притеснявайте. Възникнаха нови въпроси, но все пак и първият въпрос стои. Аз бих
искал да ви попитам...
Рени Спасова, ПГТМД- преподава в 11 и 12 кл.: Мога ли аз да взема отношение. Не се
чете, определено. Това е моята категорична позиция. И дори когато става дума за
електронно четене, то е избирателно, възможно най-малко по обем. За мен децата
получават много голям поток от информация, но остават на повърхността й. Просто
дълбинно в съдържанието не успяват да вникнат. И вече в нашия ресор - обучението по
литература очевидно има

безпомощност, неосъзнаване на контекстови смисли, на

възприемане на метафоричен изказ. Просто за мен това е последица точно от липсата
на навици за четене. Сега, няма какво да си кривим душата, в началния курс учителите
дават едни дълги, дълги списъци с препоръчителна и задължителна литература, която
се чете от бабите, от майките - ако изобщо се чете. Слухово се възприема само и не е
рядкост деца в горен курс да сричат и в старанието си да разпознаят буквите, те просто
тотално губят смисъла.
Мария Йовчева-ОУ „П.Р.Славейков”в Бургас- преподава на 5-6-7 кл. – Аз също искам
да потвърдя това, макар че моята ученическа аудитория е от по-малки ученици, от
единайсет до четиринайсет години. Те освен че нямат нужния интерес и мотивация,
нямат и търпение да изчетат дълги текстове. И затова предпочитат, ако е филмирана
съответната книга, да гледат филма - да изтеглят филма от интернет и да го гледат. А

дори когато им се дава задължителна литература, която трябва да се постараят да я
прочетат през лятната ваканция, и тогава не постигат това. Стремя се в часовете - аз
съм направила една петминутка в края на часа да разкажа много кратък епизод от нещо,
те обичат фантастичните сюжети - да им пробудя интереса. Спирам дотам, където биха
могли да се заинтересуват. И казвам, ако ви интересува това, прочетете книгата. Но и
това просто не се случва.
Ал.Кьосев: За кой клас говорите?
М. Йовчева- Шести клас. Седми клас ги разбирам, защото те сега кандидатстват и
вниманието им е насочено към литературата, която изучават в момента. Но в шести
клас - абсолютно никакъв интерес. Има по три-четири четящи деца в клас от обща
бройка 26-27 деца в паралелка. Много трудно, родителите са съгласни с това, но
въпреки всичко не можем да постигнем нищо.
Антония Кръстева-32 СОУ, преподава в 12 клас: Аз ще разгледам въпроса от две
гледни точки - като преподавател и като родител. Ще се върна назад и ще съпоставя
трите поколения. Със съпруга ми сме филолози, но неговите родители и моята майка са
далече от хуманитарната насоченост – и въпреки това са четящи, активно четящи. И
докато поколението на 60-70-годишните - мога да кажа с оглед на семейството, в което
живея - четат активно, с насоченост вече към мемоарната литература, ние със съпруга
ми сме също почитатели на книгата, но книгата като книжно тяло, а не на електронния
й вариант – после ще си кажа защо в голяма степен не приемам електронния вариант.
Проблемът е с двете ни деца - едното е на 9, а другото на 17 години, голямото ни е
десети клас, дъщеря. С нея имаме проблем със западноевропейската литература, в
момента се борим с представителите на реализма. Много трудно се справяме, при това
тя е едно от малкото деца, които са ги прочели съзнателно. Това е сериозен проблем в
десети клас – и колегите, преподаващи там знаят, че обемът е голям. А проблемът с
деветгодишния ни син е, че не можем да намерим книга, която да го заинтригува, да
грабне вниманието му, да го увлече и да му разкрие красотата. Всички от нас си
спомняте с какъв трепет сме чели детската художествена литература - а сега всичко е
издадено! Но много рядко попадаме на подходяща книга. В училище, в дванайсети клас
приключихме образователния процес, остават три дни до края на тяхната учебна година
– там се занимаваме с двете големи епически форми са „Железният светилник” и

„Тютюн”. И трябва да ви кажа, с потрес установих, че има издания - извинявам се за
глагола, но той може би е точен - обезкостяват и двете произведения. Следва се само
сюжетната линия, на около 60-70 странички. Тези издания са, мисля, на издателство
„Труд”; ако не се лъжа, това е тип „Библиотека за ученика”, както беше навремето, но
много сбито. Представени са само фабулните отношения и отзад са дадени всички
герои, точно каквото желаят нашите ученици. Как да ги привлечем, как да почувстват
силата на посланията, на художествените въздействия, като те имат такава готова
форма?
Ал.Кьосев: Вие?
Цветанка Костова- Държавна търговска гимназия в Свищов-преподава в 10 и 11 клас:
Едва ли ще кажа нещо ново, и аз като учител заставам на вашата позиция,че все помалко се чете. Връщам се към думите на колежката - и аз с потрес установих,че „Граф
Монте Кристо” може да бъде в книжка със 100-150 страници, показаха ми я учениците.
Но явно по някакви причини се издават такива книги и учениците ги предпочитат. Но
ние, учителите сме категорично против тях. Не четат учениците, понякога използваме
и такива мерки – „за следващия път прочетена книга, защото ще бъдете
санкционирани”. Но едва ли това е начинът, всъщност това не е начинът, защото книга
не може да се чете с натиск. Има читатели, но са много малко тези, които четат. А по
втория въпрос- ако ми позволите - нашето поколение, ако сте съгласни с мен, е на
мнение, че досегът до книгата е досег до книжното тяло. Защото книгата ухае. Докато
днес учениците предпочитат електронния вариант Ако изобщо го предпочитат....
Ал.Кьосев: Групата се раздели на един оптимист и доста песимисти. Напомням, че
проблемът, който обсъждаме, не е нещо, което засяга само нас. Искам да детайлизирам
други въпроси, които произтекоха от нашия разговор, пък и от това, което каза М.
Йовчева.

Става дума за два въпроса, свързани един с друг. Има ли разлика в

читателската активност на различни по възраст ученици? Примерно, смятате ли, че помалките четат повече, а по-големите –по-малко? Или обратното? И вторият - какво
показва вашият почти исторически по продължителност опит? Ако се върнете назад
във времето, забелязвате ли някакви разлики преди 10 години, преди 15 години?

Рени Спасова: Тъй като казахте връщане назад във времето, първо се връщам в моите
ученически години. Тогава може би защото телевизията беше 4-5 пъти седмично, бяха
два канала, но дори т.нар. тройкаджии и те четяха. И нашите ученически купони
протичаха много често като дискусии по прочетена книга и с излагане на различни
становища. По-късно, когато аз на свой ред станах учителка пак установих: да, четяха
децата, пак четяха.
Ал.Кьосев: За кои години говорите? Преди колко време?
Р.Спасова: Ами от 85-87-ма нататък. Сега вече, в последните години определено са
единици тези, които четат с разбиране. Малко са децата, които имат траен интерес и не
го правят по задължение. Така че в този ред на мисли... Не зная, аз ще си позволя може
би тривиално да се изкажа, но когато учехме журналистика, така ни обясняваха - найлесно се възприема картинката. Далеч по-трудно е, повече усилия изисква,
възприемането на линеарния текст. А те са едно поколение, милите, които общо взето
смятат, че не трябва да се полагат усилия. Че не това е смисълът на живота. Не, в
никакъв случай не им е лесно, но те априори тръгват в живота с идеята, че трябва да се
търси лесното. Нали? Защо да не е картинка?
Ал.Кьосев: А между големите и малките кои четат повече?
Р. Спасова: Честно да ви кажа, по-мотивирани са не най-малките, а тези между 5 и 7
клас, там. Но пак не са масово, а отделни дечица.
Ал.Кьосев: Но вие казахте в шести клас?
М. Йовчева: Да, и това не е само към художествената литература. Те въобще нямат
интереси. Това ме учудва. Дори имаше една постановка, моноспектакъл на едно
момиче петнайсетгодишно – казвам на моите ученици „Само две години е по-голямо от
вас”. Те бяха учудени, че то така зряло се отнася към заниманията си. Те са още много
по детски настроени, остават наистина на повърхността, а това повърхностно четене
продължава и в гимназията. Имах един такъв случай - мое познато дете, което беше в
немска гимназия, ми поиска да прочете „Хамлет”. Дадох му книгата и когато ми я

връщаше, каза „Учудих се, че може да бъде такъв екшън! Накрая толкова много
трупове!”
Ал.Кьосев: Те така го възприемат, това е друг въпрос...
М.Йовчева: И не беше в кръг на шегата казано, това ме учуди - сякаш се страхуват от
това да се замислят повече. Това е моето мнение.
Ал.Кьосев: Само за секунда ще вметна, в рамките на шегата - „Хамлет” е много особен
екшън, там се чака, чака и чак накрая се случва, каквото се случва...
М.Йовчева: Но те нямат време, нямат търпение. Значи тази задълбоченост, която е
необходима в работата ни, учениците някак си не я имат, не стигат до там. Не се
замислят върху това. И електронния вариант, защо го търсят. Ами просто е по-лесно.
Сетивата се ангажират бързо, не се стига до нещо,което ще има рефлекс върху
мозъчните клетки, разбира се, и ето - стига се до там, че се избира по-лесното, побързото, по-краткото...
Глас: Мога ли да се включа и аз...
М.Йовчева: Да довърша само, за преди и сега. От 83-та година съм учител. Може би
първите ми два випуска бяха така по-различни. Или може би защото съм била по-млада
не мога да отчета така разликите в началото, но от 90-та година започна едно
стремглаво връщане назад, връщане към все по-голяма бездуховност, липса на
мотивация, аргументация да се чете. Не знам дали ще ни попитате какви са причините,
но...
Ал. Кьосев- Вие можете да кажете всичко,което искате
М.Миланова: Знаете и отвън се налага това поведение на учениците. Ролята на учителя
все повече, с болката казвам това тук и другите колеги ще споделят мнението ми,
умишлено ли, не знам, все повече се принизява. Последната ми болка е, че
седмокласниците ще слушат текста не от учител, а изпълнен текст от актьор. Защо?
Защото в публичното пространство се наложи една много болна за мен новина, че

учителите, които миналата година на изпита за седми клас са чели текста, сричали.
Едно отношение към учителите и от там вече се налага и на учениците към тях. Въобще
причините са толкова много… Ето, аз се радвам,че има хора, които ни питат защо е
така и е хубаво да се тръгне от някъде, защото тази повсеместна неграмотност, и
отношение и към книга, и към училище, и към всичко, води до виждаме какво.
Ал.Кьосев: Въпросът за възрастовите разлики продължава да стои, както и втория
въпрос за „преди и сега”. Бисерка?
Б.Милушева: И това ще включа. Но не искам да изпитваме носталгия по миналото и по
начина на четене в него. Защото са различни средите, в които се развива обучението
преди и сега. И да се върна с 15 години назад, мисля, че не е важен видът четене.Важно
е как четеш. Така разсъждавам аз. Защото не могат да не се променят в крайна сметка
видовете четене. Живеем във време, което предлага други неща. Не може нашата
гледна точка да се сравнява с едно индустриално време отпреди 50 години. А, колега,
по отношение на духовността в момента в България, единствените носители на
духовност са учителите. От там, ако тръгне нещо, тръгва. Нито медии, нито обществени
организации, нито държавни организации, просто използвам тези подтеми, които се
появиха, за да взема отношение. Защото те са важни за нас, за учителското съсловие,
защото върху гърба му всичко се случва в тая страна,за да се движат нещата напред по
някакъв начин.И се връщам сега на това кои таргети според мен най-много четат:1-4,58 или 9-12 клас. Според мен, тука съм солидарна абсолютно с колегата, 5-8 клас четат
книжното тяло паралелно с електронните игри, които ги вълнуват. И е съвсем
естествено да ги вълнуват. Това е тяхното време. Те са рожби на това време. Докато в
гимназиален етап се чете по-избирателно, да, може би това е умното четене. Ние не
можем да очакваме и да искаме днес те да имат нашето четене, когато сме били
ученици. Нашата епоха е била друга - сега живеят в друго време. То определено
дефинира други характеристики на четенето.
Ал.Кьосев: Някой иска ли да каже нещо.Не е задължително по всички въпроси всички
да се изказвате. Просто се чувствайте свободни,може да подемате нови теми.С две
думи казано,ние разчитаме на това ,което от вас ще дойде,не от нас,ние си го знаем.То
не е интересно.

Олга Тунчева Аз мисля, че има проблем с общуването. Първо, според мене, аз имам
примери за деца, които са ме карали да чета книги „Кажи ми причина,за да прочета
такава тухла”. Ученикът казва, че това е първата книга ,която е прочел. Следователно
те наистина обичат книги, които да са им интересни, които да ги потопят в дадена
атмосфера. И отново към реакцията на детето, прочело „Хамлет” като екшън всъщност, това е прекрасно, като се замислим. Ето го качественият текст - Шекспир.
Приема го като нещо вълнуващо, друг въпрос е, че той не се изказва с думите, които
очакваме от него. Това са му възможностите, но това е първа крачка.
М.Йовчева: Не, аз го казах като пример за това, че детето, което иначе има общи
интереси достатъчно добре развити, но пак не е слязло до дълбочината на
произведението. Това е „Хамлет” все пак. /Гласове в обща емоционална атмосфера/.
Б.Милушева: Говорим не за качеството на четене, а за четенето.
М.Йовчева: За ученик в десети клас това е екшън. Нали? И това преди може би
десетина години.
Ал. Кьосев: Добрият учител може прекрасно да тръгне от това. И да обясни как преди
екшъна в „Хамлет” има напрежение, а в напрежението е същината. От там може да
тръгне. Думата екшън учителят може да я използва за свои цели. Така че не е фатално,
ако ученикът е казал така. Това вече означава интерес, инвестиция от страна на ученика
в произведението. Но това беше съвсем извън дискусията.
Олга Тунчева: Само за момент. Всъщност проблемът е в общуването.Учениците ни
боравят наистина с една наистина много малка, ограничена лексика. А да не говорим,че
има сериозен проблем в това,което те разбират от нас. Както понякога ние не ги
разбираме.Те имат едно пред вид, а казват съвсем различно.
Б.Милушева: Е това вече доста страшно звучи.
О. Тунчева: Питайте ги за думи, за които човек изобщо не може да си помисли, че не ги
знаят, какво се получава.

Ант.Кръстева: Доколкото разбирам отиваме към качеството на четенето. Проблемът,
който почти всяка година стои пред мен като преподавател е, че те не помнят това,
което са чели от задължителната литература през лятото. Много бързо се забравяпримерно, ноември или декември те казват „ние сме забравили това,което сме чели
през лятото”. За мен това е парадокс. Времево не сме отдалечени от тази лятна
ваканция, но тяхното съзнание услужливо почва да изтрива ненужна за тях
информация, според мен. А това е страшно.
Ал.Кьосев: Това е много интересно.До каква степен имат читателска памет. Трябва да
помислим. Трябва това да го включим в експеримента.
Тунчева: Включете го.
Ант.Кръстева: Задължително.И говорим за 16,17,18,19-годишни.
Ал.Кьосев: Аз ще ви върна обаче към въпроса „преди и сега” и „малки и големи”.
Ант.Кръстева: Аз съм предавала и в среден курс. Мисля, че повечето четене идва от
натиска от страна на родителите. Доколкото те съвестно си изпълняват или така ги
разбират своите родителски задължения. А в горен курс е повече въпрос на чувство за
отговорност, отколкото на нещо друго. Това е моето мнение. Все пак докъм 12-тата
година на детето един родител може да повлияе върху читателския му вкус. Но аз
искам да се върна към темата за електронния вариант на книгата, защото аз не съм
привърженик. Когато те гледат информацията на компютъра, те могат да са си пуснали
скайпа, т.е. имат и други разсейващи ги елементи. Докато когато държат книгата като
книжно тяло, те изцяло се потапят в света на литературата. На мен това ми се губи в
електронния вариант на една книга.
Б.Милушева: Е, начините за четене са различни. Дали едновременно ще бъдеш и във
Фейсбук или пък ще си слушаш със слушалките нещо. Може би специално изследване
си трябва в един момент.
Тунчева - Аз мисля,че в интернет моделът на четене е коренно различен.Той е мрежов
модел. От тук отиваш там. Аз самата се загубвам. Тъй като художествени текстове там,

в Интернет, почти не чета. Аз художествения текст ще си го разпечатам. Самият
принцип на четене е коренно различен и според мен може би така стоят нещата - не са
структурирани начало, същинска част…
Б.Милушева: За мен принципът на четене няма значение. Въпросът не е в това.А в това
какви качества всеки един от респондентите ще си извлече от четенето. Даже и за мен
няма значение какво чете, а какви качества ще извлече той от прочетеното. Защото от
всяко четиво - електронно или книжно човек може да извлече качества.За мен това е
важното и в тая посока аз работя с моите ученици в 12 и в 10 клас.За мен има един
елемент, много съм съгласна за комуникацията, за поддържаш качеството да бъдеш
комуникативен и за мотивацията да се изграждаш личностно. Защото така едно, да го
нарека тесногръдо, ограничено разглеждане на четенето няма да даде желаното. За
всички, не само за нас, защото ние сме най-потърпевши, най-потопени, при нас са
първите резултати, които ни вълнуват и тревожат. Ние сме си посветили живота, дето
се казва, на тези неща. Но въпросът е всяка една среда да се използва, за да се поддържа
нивото на четене. Ако можем да го поощрим, да го поощрим нивото на четене.
Важното е извличането на качество, на онова качество,което ще ти стане после
необходимо, полезно, за да бъдеш комуникативен. Аз така мисля.
Ал.Кьосев: Исках едни други въпроси да ви питам, но сега възникна крайно важен
проблем и направо скачаме в него. Какво може да направи учителят, какво трябва да
направи учителят и какво не трябва? Т.е. какъв, според вас, е целият кръг от негови
задължения, каква е ролята на учителя? Бисерка каза своето мнение.Аз ще се радвам,
ако и други го кажат.
Р.Спасова: Използвам думите на колегите Милушева и Тунчева. Преди 15 години с
потрес научих от едно изследване,че средният брой думи, с които си служат децата е
800! Което ме потресе, но допълнителното обяснение беше, че за средния французин и
германец е същото. Което значи, че не сме някакво изключение. Сега колежката каза много бързо забравят. Ако те са мотивирани да помнят, а за тях не е престижно
изобщо... Няма болест комуникативна, в която те да изкажат своите мисли, изключая
литературата, да блеснат с езикови знания и умения, най-вероятно няма да забравят и
сюжетната линия и героите и след като не е престижно,а е по задължение- ами няма
как да стане. И ми хареса предложението на колежката Йовчева, да ги закачи с нещо

мъничко, както при сапунен сериал - да свърши четенето в най-интересния момент...
Дано това да мотивира някое дете, случва се.
Ал.Кьосев: Тоест, само това ли може да направи учителят?
Р.Спасова- Не, не само това,разбира се. Знаете ли той преподава емпатично, показва
отношение към литературата и с това би могъл да бъде добър пример. Децата са
изключително чувствителни към това дали ти влизаш

с желание или с неособено

желание да си вършиш работата, да...И страшно го усещат. Любимият учител може да
те накара да четеш. Това е истината. Нали? Съгласни ли сте?
Ал.Кьосев: Мария искаше да каже нещо.
М.Йовчева- Аз също съм съгласна, че не би трябвало да ги насърчаваме да четат
електронния вариант. Но техните интереси са там вече, в компютъра. И ги насърчавам
да търсят материали в Интернет и да четат оттам. С това вече се задоволявам, въпреки
че на хартиения носител [е по-удобно и] можеш да си подчертаеш това [или онова] ...
Ал.Кьосев: А всички ли ученици имат компютър?
М.Йовчева: Имат, да, всички. Мисля само за едно дете, но не – и то има компютър в
къщи. Но ако нямат в къщи, имат в училище компютърна зала, така че и в училище
могат да четат на компютър. Но те нямат това търпение. Ние едно време изкарвахме по
2-3 часа в библиотека. Те в библиотека не стъпват. Например сега в 6 кл. Те за първи
път се запознават с „Под игото”. Може би две или три деца са започнали да четат
книгата и не са я довършили. Казвам им: „За какви българи се считате вие, какви
българи?”.
Б.Милушева: Това за българското действително е много тежко. Но те са други хора и ги
интересуват други неща.
М.Йовчева- Добре. Ще бъдат граждани вече на света, ама въпреки всичко. Въпреки
всичко.

Б.Милушева: И какво значи да си гражданин на света, ако не си гражданин на своето
отечество.
Ал.Кьосев: Добре,има ли други мнения за това какво може да направи учителят? И как
би могъл да въздейства?
Ант.Кръстева: Тръгвам от „Под игото”. То се изучава и в 11 клас. Моят педагогически
триумф за повече от 20 години педагогически стаж беше, че всички ученици прочетоха
„Под игото” и ще ви обясня как. Вече го обвързвам литературата с другите видове
изкуства. Направихме с 6-те класа от випуска състезание - драматизирахме 10 глава от
романа и мога да ви кажа, че един месец училището живееше под знака на тази
драматизация. Под формата на състезание, на игрови елемент, децата направиха за мен
такива изпълнения, в които не съм очаквала да ги видя като артисти. Това е едната
страна на въпроса. По-важното за мен беше, че те успяха да се докоснат до това, което
Вазов представя като атмосфера. Естествено,че го осъвремениха, че имаше „театър в
театъра”, но явно нашата задача в това динамично съвремие е да отговорим на техните
взискателни и все по-търсещи потребности. Естествено, че не можем самоцелно да
търсим интерес, но свързването с другите видове изкуства за мен е много важно също.
Те винаги задават въпроса дали има филм по книгата. Но ето - в 12 клас „Тютюн” е
филмиран преди 40 години, а по „Железният светилник” има филм, който е само по
една линия от сюжета на романа. Но в момента, в който те самите осъзнаят, че могат
да се потопят в света книгата, може да има ефект. Казвам го от личен опит. Не
казвам,че трябва да драматизираме всяко едно произведение, но в нашето училище така
работим. Знам,че и в Немската гимназия се работи в такъв един модел и дава резултати
по отношение приобщаването към четенето.Т.е. творчеството трябва да бъде водещо.
Р.Спасова: Аз съм съгласна с това, което казахте, колежке, обаче проблемът е в това
какъв обем от знания трябва да се преподадат.Така че аз също съм горещ привърженик
на драматизациите, но при положение, че ни притискат разпределения, времето не
достига, как да го реализираме?
Ант.Кръстева: Веднага казвам - борейки се за повече часове. В нашето училище имаме
7 часа литература в 12 клас, което определено ни стига. При положение, че имаме 4
часа модул и нашата борба, аз я виждам точно като борба, няколко пъти на различни

форуми, на които си казваме нашето мнение, мисля, че тук ще се обединим, че трябва
да се увеличат часовете за български език и литература в различните етапи на
българското образование.
Ал.Кьосев: Имате пред вид часовете по всички произведения?
Ант.Кръстева: Точно така.
Ал.Кьосев: Така ли мислят и другите?
Два-три гласа: Категорично да.
М.Миланова: Да, така е, но,за да разчитам на драматизация, аз трябва много неща да
съм направила за междупредметната връзка, за да се случат тези неща.Съществува
проблем с грамотността на учениците. И когато аз имам 7 часа БЕЛ в 12 клас, не мога
да определя 6 за литература и 1 за български език, ако той продължава да пише „иска”
със „з”. Разбирате ли, ролята ни е свързана с това ние сами да преценим нивото на
учениците и да принизяваме понякога програмите, за да можем да бъдем полезни
просто. Така че училищата са различни и като нива, и като възможности на учениците.
И съм абсолютно сигурна, защото съм замествала временно в други училища, колко
различно се преподава в една 9 Френска гимназия в сравнение с училище като моето
или вашето. Защото сме в един район - 54-то училище. Нали – едни деца са съвсем
различни от други деца.
Ал.Кьосев: Да се върнем на това, което Антония каза. Тя го каза след като аз я
подтикнах, но то очевидно се подразбираше - да се увеличат часовете по български
език и литература, което означава да се преподава повече българска литература и
добрите, големи, класически писатели. Има мнения, които казват,че да се преподава
класика е пагубно, в културно отношение тя е много далечна за децата, отблъсква ги, а
не ги стимулира. Как смятате? Например в американски училища има цели
направления, които преподават съвременни популярни текстове. Например разглеждат
не само литература, а филми, сериали, които децата гледат. Смятате ли, че главно
класиката трябва да се преподава или има между вас някои, които мислят,че тя поскоро е проблем за децата, който трябва да се разреши по някакъв начин? Защото е

много трудна за смилане от страна на децата. И въобще - какви четива четат те и какви
трябва да четат според вас? Т.е. въпросът има две страни - фактическа страна - кое
реално им е интересно, и друга нормативна - кое би трябвало да им бъде интересно.
Каква е ролята на учителя тук?
Олга Тунчева- Аз мисля, че в училище те не само трябва да четат, което им е
интересно, а и да се учат да четат, т.е. да ги възпитаваме в определен вкус.Според мен е
доста пагубно, че 12 клас учат творби от литература, която е от преди 60 години - за
тях-това е смешно. Съвременна литература се учи някак между другото - ако някой е
прочел и е споделил. И ако наистина вкусовете им при „Железният светилник” и
„Тютютн” се уеднаквяват,
Ал.Кьосев: Тоест, те харесват тези книги?
Олга Тунчева: Да, много им харесват, особено „Железният светилник”. И „Тютюн”, но
определено „Железният Светилник” им е предпочитание. А в 11 клас като прочетат
„Под игото”, ако го прочетат - това е книга - която дълбоко ги трогва. Но те имат
кошмарни спомени от времето преди, в което са ги карали да ги четат. И мисля още, че
в часовете трябва повече да звучи художествена реч. В предишния ми випуск 12 клас
не бяха чели Йовков. И аз, какво да правя, почнах да го чета в час. За деца в
математическа гимназия не можете да си представите каква гробна тишина цареше.
Този текст тях ги омайва, произнесен на глас.
М.Миланова: И то от учител.
О.Тунчева: Не, не, те сами си четяха. За разлика от вас, аз имам различно мнение [за
това дали учителят трябва непременно да чете на глас]. Когато трябва да четеш на
изпит, ти не си имал време да го прочетеш предварително, така че не може да няма
фалове при четенето. А имам и спомени от моята учителка в гимназията, която на нас
специално ни е пускала - тогава имаше магнетофон - с изпълнение на големи артисти.
И дори още си спомням как звучеше „Индже”. Друг е въпросът как четенето на глас ще
се реализира. Но един текст, произнесен от артист, звучи по различен начин. Сега има
проблем - няма къде да ги заведеш децата да чуят добра рецитация. Имаше в преди
време в театър „Възраждане” едно представление по Ел.Багряна и след това

представление децата излизаха по съвсем друг начин! Миналата седмица, сега, във
вторник, ги водих в Националната художествена галерия, деца, които са на три преки
от нея поне половината не бяха ходили в нея. Понеже учим модернизъм и когато го
видят, много по-лесно можеш да им обясниш техниките в западноевропейското
изкуство, ами те много по-лесно въприемат Пенчо Славейков и Яворов според мен.
Така че не знам, нещата са сложни. А специално за Интернет те действат на принципа
„копи-пейст”. Аз им чета домашните работи, не зная как сте вие, но се [потискам] ..
Защото чета един и същи модел от Интернет. По-добре да ги карам да преразказват,
отколкото това. Те нямат, наистина нямат, преценка, не могат да отделят добро от
недобро. Аз нямам против Интернет, и аз свалям художествени текстове. Но съм имала
случаи - те не могат да различат стихове от Ат. Далчев от преводи...пак заради
Интернет. Тоест - за всяко едно нещо трябва да бъдат учени. А и ние вече нямаме
търпение.
Ал.Кьосев: Ще се върна отново на въпроса. Какво четат те, какво трябва да четат и
какво вие мислите за класиката и нейното преподаване?След като това правите по
задължение,откакто се помните.
Б.Милушева: Аз бих казала, че няма нищо лошо в това да продължим да преподаваме
класика. Нямам никакви забележки към учебното съдържание в 11 и 12 клас. Не може
едно английско училище, било то държавно или частно, да се занимава с Шекспир
една година, а ние да се срамуваме да си преподаваме Вазов. Защо? Това е нашата
класика. Това е основното.Това е фундамент на култура, а не само на литература.
Ал.Кьосев: Тоест - това го има и в Англия, не е само у нас. Не е само български въпрос,
спокойно, кажете си мнението си.
М.Миланова: Аз също съм на мнение,че класиката си е класика и трябва да присъства в
часовете. Това са примери, които учат, възпитават и които нямаме право да
пренебрегваме, но редом с тях трябва да намерим онова разковниче, което да намери
пътя, връзката.
Ал.Кьосев: В тази връзка един допълнителен въпрос. Другите въпроси, разбира се,
остават. Позволявате ли си свободи извън учебния план? Понякога нелегално, казвате...

М.Йовчева: Има часове по СИП, където можем да ги внасяме и ги внасяме.
Ант.Кръстева- Ние нямаме СИП.
Ал.Кьосев [реагира на предишен момент от разговора]: Какво имате пред вид, госпожо
Миланова? Кое е това близко?
Миланова: Близко до тях, до тяхната душевност, до възприятията им, до всичко,което
ги вълнува в днешното трудно време.Такова да бъде разковничето.
Ал.Кьосев: Някой от вас предавал ли е „Хари Потър”?
Миланова- Не чак до там...
Други гласове: Не им е интересно.
Б.Милушева: Разговаря ли сме.
М.Йовчева: И ние разговаряме, но ключът е в учебното съдържание. В часовете по ЗИП
и СИП сме говорили, но дотам. „Хари Потър” не е включено в учебното съдържание.
Подновено е учебното съдържание от 5 до 7 клас, всъщност до 6, защото в седми
промените са козметични. Изхвърлени се произведения, които според мен трябваше да
останат. Става дума пак за класици - ами на, Вазов, „Иде ли” например. Не се изучава
вече.”Пази боже сляпо да прогледа”също. Един много хубав разказ на Алеко
Константинов. И когато трябва в 7 клас да изучават тия автори, те им са чужди. Не ги
познават, а това са текстове, от които те наистина могат да получат много.
Ант.Кръстева: По повод текстовете, които сега са позагърбени. Аз съм горещ
привърженик на това да се върне повестта „Маминото детенци” в 7 клас. Колегите,
които са работили в 7 клас, знаят за какво става дума. От тази повест извеждаме
принципите на портретна характеристика на литературен герой, на хумор, ирония,
гротеска. Няма такова произведение сега. И трябва да кажем, че когато в горен курс
почнем да работим с тези елементи, те не се знаят и се преподават нанаово, а би могло

по-много по-добър начин да се оползотвори времето.Но по повод това, което Олга каза
преди малко - трябва да въведем темата и за ролята на някои други институции. И с
голяма болка казвам, че библиотеките днес не са на нивото, на което са били преди 20
години. Като институции.За толкова години аз не съм видяла един ученик в Столична
библиотека, която посещавам. Понякога виждам родители на мои ученици, което ме
радва. Много е беден книжният фонд в библиотеките, не отговаря на съвременните
изисквания, малко се закупува съвременна българска литература. Тоест - ако караме
тези деца да четат съвременна българска литература, те трябва да си я купуват. Друго на мен ми липсват точно литературните музеи. Да не кажа, че не знам кой в момента
работи. Да, музеят на Вазов работи, но този на Димитър Димов може само с
предварителна заявка да се посети, а в 12 клас много успешно бихме могли да го
използваме.Музеят на Вапцаров на ул. „Хан Аспарух” не работи. Не е тази дейност,
която преди години имаше. А е много полезно като отидат там да видят и усетят
атмосферата, - даже и да има проекти за живота и творческата му дейност. Защото не
знам дали сте видели какво пише на шапката на паметника на Пенчо Славейков на
площад „Славейков”?
Ал.Кьосев: Какво пише?
Ант.Кръстева- Прочетете и пак ще говорим. Да, на самата шапка ,пише „Със
спонсорството на Макдоналдс”./Участниците в дискусията се смеят/.
Р.Спасова: Аз съм твърдо „за” преподаване на класиката. Тя е проверена, стойностна,
това е някакво мерило, изобщо не мисля, че трябва този въпрос да се дискутира. Но по
повод на това, което казаха колегите, се сещам, че част от четенето е четенето и на
урочните статии. И тук, според мен, възниква страхотен проблем - урочни статии,
които са неразбираеми за децата. Така, че то, милото, дори да е прочело добросъвестно
един художествен текст, ще му е трудно да каже нещо, освен по сюжетната линия. Ами
как в дълбочина да вникне в тоя текст, след като урокът в учебника му е абсолютно
неразбираем. Така че това е също част от четенето и отвращаването на младите от
четенето - тия безумни учебници.
Цв.Костова: Да, това е другият проблем. За класиците – с две ръце „за”. ”Маминото
детенце” е текст, който даже звучи съвременно.Защо да го пренебрегваме? И друго-

имала съм случаи, когато учениците казват „Защо са толкова малко часовете?”. Което
означава, че на тях наистина им е нужно повече време, за да вникнат в този текст, който
се разглежда.
Ал.Кьосев: Тоест, да разбирам, че вие смятате, че наличната програма - даже с
отпадналите текстове - е добра и тя трябва да бъде преподавана. Така ли е ?
Цв.Костова: Но при повече часове може би наистина трябва да бъде малко
осъвременена. Съвременни български автори...
Ал.Кьосев:

Да, впрочем какво мислите за преподаване на съвременни български

автори и ако решите да преподавате - в СИП или не в СИП - кои автори бихте
включили?
О.Тунчева: Валери Петров, Ем.Станев, но не с „Крадецът на праскови”, а с
„Антихрист” в гимназията.
Ал.Кьосев: Е, това едва ли би могло да се нарече съвременна литература.
Р.Спасова: Твърдо не.
Ал.Кьосев: „Антихрист” е написан преди около 40 години.А аз говоря за съвременна
литература в буквалния смисъл на думата.
Тунчева- Моите четат Захари Карабашлиев, Алек Попов има и други.
Ал.Кьосев: А вие четете ли?
Тунчева- Аз съм се заредила в момента с „Мисия Лондон”, иначе есета също.
Ал.Кьосев: А бихте ли го преподавали? Да си говорите с тях затова?
Олг. Тунчева: За есетата специално - да.

Кръстева: Те гледаха филма, но книгата не са прочели.
Тунчева: Аз не съм гледала филма.
Ал.Кьосев: Значи въпросът за съвременната българска литература стои за всички.
Ант.Кръстева: Една Людмила Филипова е интересна. Да,въпрос на вкус е, но тя е
многопосочна. Представя по различен начин съвременното общество. Малко повече
свобода трябва да има учителят по литература в горен курс.Да има резерв от часове в
горен курс, а не да сме поставени под заплахата „матура”. А да имаме в месеца часове,
които, да го кажем най-достъпно, да отделим за ползата от четенето. А в каква форма
ще бъде, в зависимост от випуска, от желанието на учениците, ние ще се справим.
Защото за мен най-голямото удовлетворение беше, когато дойде при мен ученик,за
съжаление става дума за единичен случай, да ме попита за това какви насоки ще му
дам, какви книги да чете през лятото.
Ал.Кьосев: Нека да чуя и имена, ако обичате, от съвременната българска литература.
Какво бихте преподавали, за какво бихте си говорили с учениците?
Б.Милушева: Ами никои засега. Може би след време...Но един Алек [Попов]...
Олг. Тунчева- Има автори. Георги Господинов.
Б..Милушева: Да, Г.Господинов. Можем да провеждаме дискусионнни студии върху
тях. Но още им е кратък творческият път, не бих се осмелила да ги включа в учебно
съдържание.
Ал.Кьосев: Тоест - вие предпочитате да преподавате класика.
Милушева- Да, когато те станат класика, тогава [ще ги включим].
Ал.Кьосев: Добрият класик - мъртъв класик!

Р.Спасова: Тази година имам грижата да поддържам връзките с читалище „Петър
Берон”. Доколко е вярно, че то е толерирано, е друг въпръс. .Но те имат всяка сряда
„Литературна гостоприемница”`, макар че е трудно самото извеждане на децата [от
училище]. Но учениците така видяха Н.Захариева и стигнаха до поезията на Д.Дамянов
и до Емил Андреев. Бяха очаровани. Видяха ги живи и казаха „Ама то имало живи
писатели!”.Те явно ги митологизират в съзнанието си и изведнъж виждат едни
нормални хора, които при това са много интересни като събеседници и това ги запалва.
М.Йовчева- В часовете по СИП съм си позволявала и съм канила Н.Йорданов и преди
години Н.Хайтов. Наистина им е интересно на децата и понеже в 7 кл.са първите
срещи с есето, там си позволявам да ги насоча към текстовете на Бл.Димитрова. Защото
в много малък текст може да се каже много - афористично просто.И такива текстове би
могло да се включат в програмата за 7 клас.
Ант.Кръстева- На мен ми липсва много съвременната българска поезия.Петя Дубарова
е много достъпна и за среден, и за горен курс. Вече, мисля, е открит неин музей.
Ал.Кьосев: Вие лично кой автор бихте препоръчали?
Ант.Кръстева: Аз лично бих преподавала Павел Матев, например. Говорим за интимна
лирика. Да споделя още, че сме длъжници на съвременната българска драматургия. А
те в 10 кл.учат основно Шекспир и после „Тартюф” и толкова. Аз с удоволствие бих
преподавала Теодора Димова.
М.Миланова: Спомням си една среща със Ст.Цанев по повод на есетата му преди пет
години. И имаше интерес. Тази идея може да се осъществи,но пак часовете ни не са
достатъчни. Стига с този превес на информационнни технологии, западни езици за
сметка на родното слово, за сметка на родната литература.
Ал.Кьосев: Искам да попитам нещо друго.Мислех,че този проблем ще се появи от само
себе си, но той не се появи и това е вече симптоматично. Когато говорехме за класика,
вие разбирахте българска класика.
Милушева: Не, не само.

Ал.Кьосев: Така е, но се получи този обективен ефект от дискусията. Преди малко,
когато си говорехме за класика, съзнателно не употребих никакви определения, и вие
някак по очевидност говорихте само за българска класика. Не сме ли вече европейци?
Дали не си струва да отделим повече време на подобни автори, на европейски класици?
А сега ще питам нещо, което е свързан с друг наш изследователски проект, не с този за
четенето. В училище се преподават такива дисциплини като история и литература,
които са свързани с патриотичното възпитание. Но знаете, че има и гражданско
образование, което пресича цял ред предмети, там се популяризират плуралистични
демократични ценности. Вие с тази професия би трябвало, така да се каже,да стоите от
едната страна. Първо, как гледате на въпроса за включване на повече европейска
класика, с която се създава европейска идентичност? И второ - как гледате на тази
друга предметна и културна линия, наречена „гражданско образование”? Имате ли там
някакъв проблем? Въобще какво е вашето мнение по отношението свое-чуждо в
преподаването на класика. До каква степен европейските автори са чужди? Един цял
кръг от въпроси...
Олг. Тунчева: Ако беше преди 20 години, щях да кажа колко е хубаво да има повече
чужда литература, но сега съм на противоложно мнение. Преди две години ги карах
децата да си напишат текст на стихотворение или песен, който да им харесва. Само
английскоезични текстове. Жаргонът, дори в тролея, и той е българоанглийски.Аз не
знам откъде те ще научат добър изказ, ако не от българската класика. Защото това ще
доведе и до европейско самочувствие. Те не познават имена дори като Радичков, който
носи европейско значение. Какво да говорим за фигури като Петър Увалиев. Или синът
на Н.Райнов, наскоро разбрах, че той е известен френски скулптор и има творби на два
площада в Париж...В тази посока трябва да бъде, иначе винаги ще си носим
комплексите, които така или иначе си ги имаме.
Ал.Кьосев: Тоест, пътят към европейската идентичност е чрез българската...
Тунчева- Не-е- „Булгар-булгар” - да си познаваме корените,иначе ще бъдем откъснати
листчета...

Б.Милушева: Аз съм солидарна с това,че българската литературна класика е част от
европейската. И когато това се преподава в тази насока, аз така преподавам - ние не сме
в Европа от две години, ние сме в Европа от 9 век. В този смисъл няма нищо страшно,
че чрез нашата литература се изгражда европейско съзнание. Това си е факт – общият
литературен процес в Европа засяга и нашата литературна класика. Разбира се, аз лично
нямам нищо против да се изучават повече западноевропейски автори, но бих попитала
не са ли те достатъчно в учебното съдържание за 10 кл.? Достатъчно много са според
мен - значими, интересни, свързани с отделни епохи и направления. Ето,
десетокласното образование по литература, мисля, удовлетворява тази посока на
възпитаване на европейски вкус.
М.Миланова: Далеч съм от Войников, но заплахата „родно-чуждо” съществува днес,
както казва колежката. И затова не бих имала нищо против съвременните европейски
образци, но нека не бъдат за сметката на традиционното, родното, нашето.Защото кои,
ако не ние, трябва да покажем нашето. Категорична съм, че много внимателно трябва
да се борави с чуждата литература.
Ант.Кръстева- Искам в този ход на мисли да споделя една тревожна тенденция. Аз не
знам - работя с катедра Методика в Софийския университет, със студенти, но не знам
кой ще бъде следващият български учител. И това за мен е голям проблем, който
трябва да бъде поставен на обществено обсъждане, ако щете. Няма как да привлечем
младите хора да станат учители. Нито икономически, още малко с престиж на
учителската професия. Аз не знам. В нашето училище аз съм най-младата, а и ние
отиваме в едно друго поколение.И нито един от студентите, вече 15 години работя, не
е станал учител. И много държим да се чуе нашият глас - така, както се учат чуждите
езици, класът се разделя на две части. Тоест - по групи, много по-полезно за нас,
преподавателите по български език и литература е да работим с по-малко хора - а сега
те понякога са повече от 30. [Когато учениците са по-малко], по-добре се възприема
литературната творба.
Ал.Кьосев: А по отношение на въпроса - чужда класика и родна, който поставих?
Ант.Кръстева: Аз съм широко отворена към това, но не виждам как ще го постигнем.
Ние плащаме дан и на политически пристрастия. Защото [в момента от руската

литература] само един Пушкин е залегнал и това е. Тя какво е виновна руската
литература? А цялата съвременна руска поезия къде е?
Цв.Костова: Аз съм съгласна с колегите. Наистина в 10 клас имаме много хубави
произведения, които учениците добре възприемат. Да, и аз съм чувала за „Хамлет”
думичката екшън, но в края на краищата това е текст, който те харесват и мен това
много ме радва. Но ми се ще наистина да обърнем внимание на родното.Без да бъда
шовинист или някакъв друг тип човек,смятам,че от българското почва афинитетът към
европейското.
Ал.Кьосев: Добре, този въпрос като че ли се изчерпа. Ако някой иска още нещо да
каже? Аз си позволих малко да се отклоня от проблема за четенето, но не можах да се
въздържа. Сега един конкретен въпрос ще ви задам, който изисква повече интуиция.
Вие казвате, че едно-две деца са активни читатели, но ако трябва в проценти да
погледнете във вашите класове - колко според вас ще се окажат активните читатели?
Примерно -10% или 20% или 30%? Кажете една приблизителна, интуитивна процентна
цифра.
Б.Милушева: Някъде между 30-40%.
Ал.Кьосев: Във вашето училище?
Б.Милушева: Говоря за моите класове.
Ал.Кьосев: Олга, Вие какво мислите?
Тунчева- Нали ще направите читателска анкета в нашия 11 клас, ще видите. Аз мисля,
че е по-малко процентът. Ами не знам - във всеки клас има по 3-4 със сигурност,обаче...
Ал.Кьосев: Това прави 15-20 %?
Тунчева- Толкова.
Ант.Кръстева- В 12 клас изобщо не мога да говоря за читателска активност.

Ал.Кьосев: Аз ще ви кажа какво сме питали. Читателски активните четат или веднъж
дневно или веднъж седмично, два пъти седмично, според социологическото изследване
Или в рамките на месеца два-три пъти. Това се води все още активни читатели. В
случая говорим и за ученици, които имат задължение да четат - това го махаме,
изкарваме го пред скоби,

въпреки че те и задълженията за четене понякога не

изпълняват. Аз ви питам за онези, които четат от само себе си, за свое
удоволствие.Какъв според вашата интуиция е този процент?
Ант.Кръстева: Не повече от 12-14 % с някакви колебания, разбира се, но това зависи от
свободното им време.Те са доста претоварени.Не повече от пет деца в клас,което отива
към 15%. /бележка на редактора: ако средния брой ученици е 25 в клас, то става дума за
20%/
М.Йовчева. Плашещо е, че тази тенденция е в средния курс.
Ал.Кьосев: И при вас е така?
Йовчева- Да.10-15 % максимум.
Ал.Кьосев: Значи Вие /за Б.Милушева/ сте или оптимист, или във Вашето училище е
по-добре?
Б.Милушева: Съдя по самите деца,аз съм с 2 дванайсти класа, езикови.
Р.Спасова: Аз също мисля,че процентът се движи до 10-12 % за клас, защото четенето
не е любимо хоби.Хайде да си го кажем направо.
Ал.Кьосев: Госпожо Миланова?
М.Миланова: Аз не искам да съм песимист, но реалистично казано, мисля,че е под 10
%.

Цв.Костова: 15-20 %, като изключваме задължителната литература. Те.е това са
четящите хора, които имат някакъв интерес- дори да е към фентъзи, това са някъде
около 15-20 %.
Ал.Кьосев: Някой да съм забравил? Да каже нещо?
Б.Милушева: Едно изречение искам да кажа за гражданското възпитание и
философския цикъл. Може би защото в нашето училище много интегративно се работи
между литературната катедра и колегите от философския цикъл, правят се съвместни
неща много често - на две седмици веднъж. Може би това помага също за ориентацията
на 12 клас да четат различни неща - икономическа литература и ако в тази посока се
засили гражданското образование, децата ще си разширят кръгозора. Да не се
центрират единствено и само върху задължителната литература за матура, да речем.
Разширява интересите работата с колегите от философския цикъл. По проекти или по
текущи задачи - без значение.
Ал.Кьосев: Вие споделихте интересни практики по отношение на музеи, извънкласна
работа, междупредметни връзки, сигурно нещо пропускам - учителят може да направи
разни неща. Сега ще обърна въпроса с хастара навън - какво му е най-трудно на
учителя да промени?

Обучението и възпитанието на четенето, защото то е и

възпитание едновременно. Вие вече споменахте някои от проблемите - мотивацията,
атрактивно ли е четенето, но споменахте и концентрацията на вниманието. Тъй като в
свободното време се конкурират много различни дейности в момента и че светът явно
се променя,

трябва да се вземем

предвид. Споменахте, че има трудности с

техническото разбиране на текста, както и трудности със схващането на смисъла и
посланието. Споменахте и че някои произведения са им далечни. Къде е според вас
проблемът? Къде на учителя му е най-трудно да работи? Не добри практики, а къде той
обикновено не може добре да се справи? Реалистично.
Ант.Кръстева: Мисля, че основен проблем е липсата на култура на четене в
семейството. Възпитаването даже да не е любов към четенето,трябва да бъде в едно
усърдие и постоянство в процеса на четене. Тази късаща се връзка на родители и деца и
всички обяснения, че са ангажирани с насъщния, за мен не е оправдание. Почти всички
сме родители. С голяма болка трябва да кажа,че в средствата на градския транспорт се

четат пошли издания, вестници с ниско качество по всички линии - и като полиграфия,
и като съдържание. За моя голяма изненада, аз отчасти бях подготвена, но в Лондон и в
метрото се чете литература на книжен носител.
Ал.Кьосев: Ако го преведа това на езика, на който ви запитах, вашата основна трудност
е работа с родителите.
Ант.Кръстева- Аз нямам работа с родителите. Аз имам работа с плода на техните
усилия, ако изобщо е имало такива...
Ал.Кьосев: Въпросът е отворен, но Антония повдигна още един въпрос...
М.Миланова: Смятам,че промененият морал води до променен начин на общуване и до
Промяна на нашата роля на водачи...
Ал.Кьосев: Какво наричате променен морал?
М.Миланова: Това, което колежката напомни - че в автобусите се чете едно, по
телевизията се гледа подобно нещо... Отвсякъде тези деца са обградени от четива, от
възможности за среща с, как да кажа, нещо, което не помага, а пречи на нашата работа.
Кръстева: Да дам ли пример? 12 клас са съвсем зрели, 18-19-годишни, и с тях
дискутирахме като започна поредният риалити формат „Биг брадър”-4, доколкото се
сещам. И точно до нашето училище имаше грамадни билбордове ,на които се
съпоставяха, не знам каква е тази пиар стратегия цитирам „Тя е добра съпруга и майка
на две деца и всъщото време – любовница на трима съседи.”. И това стои до училище с
1800 ученика. И продължава да стои. Ако това е моралът на нацията…
Ал.Кьосев: И в кой пункт от всички тия проблеми на учителя му е най-трудно?
М.Йовчева: Това, че имам момчета, които се интересуват от литература, налагаща
модела на мафиотския живот, говори, че този модел се налага. А не той би трябвало да
е модел на това общество. Защото един седмокласник е на 14 години. И той осъзнава,
че е по-добре да живее като мафиотите, отколкото като стойностните хора. И е по-

лесно, и е по-рентабилно. В миналото ни журналистиката беше заставена да пише само
доброто.Сега като че ли е заставена да пропагандира само лошото.
Ал.Кьосев: Вие твърдите,че медиите не само не помагат, а пречат. Така ли?
М.Йовчева: Да.
Ант.Кръстева: Липсва качествената журналистика - някъде в последните 10-15 години
тя се изгуби, като разследваща журналистика, стойностни предавания, които да не се
плъзгат по повърхността на проблема, а да го разглеждат в дълбочина. Говоря и за
електронни,и за печатни мнения. Какво стана с този вестник „Култура” например?. Ако
го видиш на две-три места, се радваш, [какво стана] със списание „ЛИК”, с всички тези
средища и на култура, и на четене. Ние не четем само книги, а и други видове издания.
Р.Спасова: Сещам се за още един въпрос, който възникна в анкетата - каква цена трябва
да има една книга. Колкото и да е печално, но това също понякога пречи на любителите
на четенето на книги. Едни млади хора, които нямат собствени доходи, те са
ограничени. И такъв млад човек ще си каже, че е по-добре да си купи модерни
обувки,за да съм между популярните момичета или момчета, отколкото да купя
книжка. Това е нормално за тях. Аз си спомням в нашите ученически години, книгите
бяха 2-3 лева...Всеки ученик можеше да си позволи, не беше проблем.
Ант.Кръстева: В наше време искахме да купуваме книги, но ги нямаше тези, които
търсехме. И ето я ролята на библиотеките. Нашите библиотеки в момента не
изпълняват своите функции. Столична библиотека има срещи с читатели, но фондът й е
много остарял. Аз търся неща,които не мога да намеря.
Ал.Кьосев: Значи възникнаха следните проблеми. Има голям обществен и морален
проблем - криза в духовността, каквото и да значи това- думата „духовност” е така,
доста странна, но има проблем, който рефлектира в семейството.После някой каза, че и
медиите и рекламата, а сега се появиха и библиотеките.Вие или някои от вас изброиха
някои от тези звена, които, според вас, не вършат добре своята работа. Учителите
трябва да сте в сътрудничество с тях. Искам да попитам - първо- сте ли в такова

сътрудничество, и второ, как оценявате работата на другите прослойки, свързани с
книгата - издатели, библиотекари, журналисти?
М.Миланова: Знаете ли, ние сме просто безпомощни, защото училищни библиотеки
има, но финансиране за тези библиотеки няма.Защо, питам аз...
Ал.Кьосев: Тоест-проблемът пак е външен.
Олга Тунчева: Аз пък си мисля, че, както и при нас, учителите, така е и при другите
хора. Зависи от хората. При предишната библиотекарка, както и при сегашната, така е
разработена библиотеката [нашата библиотека], че там непрекъснато влизат ученици и
библиотекарите нямат мира. Те намериха начин за финансиране, чрез проекти – и има
копирна машина. В нашата библиотека е имало два пъти обновяване и могат да се
намерят неща, има невероятен избор за много области. И при издателствата е така - има
издателства, които подпомагат качествената литература, има и такива,които балансират
между комерсиалната и качествената литература.
М.Миланова: Това е чудесно при вас. Мисля,че са малко училищата, които са така.
Тунчева: Сякаш има цяла политика срещу училищните библиотеки.
Ал.Кьосев: Срещу?
Тунчева: Да.Просто го има .
М.Миланова: Защото за първи път чувам в училищна библиотека,че има подобна
литература.
Ал.Кьосев: Ще се радвам, ако по въпроса за училищните библиотеки да се изкажат
всички..
Б.Милушева: Ние също имаме много богат фонд. Училището е 85-годишно и е
нормално да се натрупа много богат фонд.

Ал.Кьосев: А сега купувате ли нови книги?
Б.Милушева: Имаме и друга практика.Лично аз съм изградила два литературни клуба литературен и по журналистика. И практикуваме различни дейности - студиа, дискусии
съвместно с библиотеката и с отделни издателства и си го наричаме „Литературноиздателски прозорец”. Дали ще бъде свързано с подготовка на децата за история на
издателството,което пък има нови издания...И в края окончаваме с представяне на
техни последни заглавия. Или ще бъде представяне на отделен автор. Но правим много
неща с библиотеката. Явно мениджърите на училището добре си гледат работата.
Винаги гледат да са попълнили с нови речници, енциклопедии напоследък се добавиха
художествени четива, помагала. Добре се развива библиотеката.
Ал.Кьосев: Антония, как е в 32-ро училище?
Ант.Кръстева: Не исках да казвам, защото пак ще използвам думата „потрес”, тя стана
водеща. Миналата година успях да осигуря от тези книги от втори до седми клас на
издателство „Труд” на стойност 1000-2000 лева, макар това да няма значение.
Отидохме, взехме ги, те са с чудесна полиграфия и нашата библиотекарка ми каза
„Друг път не прави такива акции, аз имам достатъчно от тях!”. Аз просто онемях.
Затова в ролята на училищните библиотеки е много важен личностният фактор. Много
е важно дали ще го има оня възрожденски плам или децата ще отидат и после ще
кажат, че за енти път библиотекарката я няма.И всичко останало,съпътстващо един
трудов процес.
Ал.Кьосев: А как е в Бургас?
М.Йовчева- При нас библиотекарката работи добре, но липсата на средства се отразява
за обновяване на фонда на библиотеката ни. Боравим с много стари речници за
литературни термини или тълковни, където не всички думи могат да се намерят. Сега с
новите помагала, които излизат, организираме акции, така че да има отстъпка при
закупуване за много ученици. И след това от отстъпката купуваме по едно помагало и
за библиотеката.Но общо взето,липсата на средства си оказва влиянието.
Ал.Кьосев: А ,госпожо Костова,как е при вас в Свищов?

Цв.Костова: При нас в Свищов имаме към училището фондация и тя помага в много
отношения, включително и за библиотечния фонд. В интерес на истината трябва да
кажа, че се купува повече литература, която трябва в часовете. Те имат много
икономически часове, има закупени нови речници. Но по посока художествена
литература има още какво да се желае. Библиотекарката е на пенсионна възраст,
спечели проект,опитва се каквото може да направи. Фондацията доста помага.
Ал.Кьосев: Ето, това е похвално- това са икономистите. А при вас как стоят нещата?
Р.Спасова: В Професионална гимназия по текстил и моден дизайн не е много розова
картинката.Има предимно специализирана литература и доста, доста овехтели
екземпляри от задължителната

по български език и литература. Много трудно и

мъчително става обновяването. За съжаление протече там таванът, наложи се да се
бракува част от литературата, която имахме. За съжаление библиотеката не
функционира както трябва.
М.Миланова: Аз вече казах, но един смехотворен пример. Наскоро една ученичка беше
взела една стихосбирка на Ботев и се смееха учениците, че струва 1600 лева от старите
цени.Та си представете как и ние ползваме от всякъде облепени с тиксо книги.
Навяващи хубави спомени.
Ал.Кьосев: Както виждате, различно е. Вие сте седем души тук и вижте каква пъстра
картина се получи.
М.Миланова: Да добавя,че някои по природа са по оптимисти, други- песимисти.
Зависи дали бутилката е наполовина пълна или празна.
Ал.Кьосев: Добре. Връщам се към медиите. Вие се изказахте,че имате негативно
отношение.От друга страна, беше спомената инициативата на вестник „Труд” и на
издателство „Труд” с тази поредица, БНТ направи „Голямото четене”. Как гледате на
подобни неща? „Голямото четене” повлия ли на някаакви процеси,според вас? Нещо
положително ли е?

Р.Спасова: По принцип беше тема за разговор, но не мисля,че нечетящите се запалиха
да прочетат, независимо в каква последователност дали от 100 напред или в първата
десетка.Тези, които си четат, за тях повечето текстове бяха познати. Иначе е зрелищно,
атрактивно, но като цяло не мисля,че нещо се промени.
М.Йовчева: Същият процент деца, които си четат, проявиха интерес и сега.Повлия на
тези, които прочетоха най-нашумелите заглавия в момента.
Ал.Кьосев: В Бургас не е имало посещение на пътуващата книжарница?
М.Йовчева: Имаше,имаше. В Морската градина беше.
Ал.Кьосев: Това беше ли събитие?
М.Йовчева: Ами да, беше събитие. Но не проявиха интерес много деца.Лично аз
организирах от двата шести класа,но дойдоха само шест-седем деца.
Ал.Кьосев:

Как

беше

в

Свищов?

Цв.Костова: Аз мисля,че инициативата беше добра и коментарите в часовете бяха
доста интересни. Учениците си имаха собствена класация и беше много по-различна от
тази,която се получи на финала. Даже проведохме такова мероприятие в нашето
училище „Голямото четене”. Представяне на откъси от „Под игото”, четене на откъси
от книгите, които бяха на първите места. Сега - като резултати дали повече ученици са
почнали да четат или не - не мога да кажа. Мисля, че ще се присъединя към колегите,че
процентно тези, които четат, продължиха да четат.
Ал.Кьосев: Бисерка? Вие какво мислите?
Б.Милушева: Какво да кажа - мисля, че същият процент на четящите се запази. Иначе,
на мен ми хареса тази инициатива. Разговаряхме с учениците, гласуваха електронно за
свои любими заглавия масово гимназистите...Трябва да се освежават медиите, а не само
в комерсиална посока, макар че приемаме нея за естествена.Трябва да има повече
такива неща, които да балансират страстите. И честно споделям, че адмирирам подобни

медийни инициативи, защото те в същността си са граждански инициативи. Може би
това е един от пътищата медиите да престанат да бъдат нечии слуги, а да станат те
съдник. Това, за което са призвани те да бъдат. Смея да правя такова изявление, защото
самата аз от пет години се занимавам с електронни медии -завършила съм магистратура
в СУ и вече съм и докторант на факултета по Радио и телевизия и така по стечение на
обстоятелствата имам възможност по отвътре да ги видя нещата. И пред колегите от
факултета изцяло застъпвам становището, че такива инициативи са важни.Трябва да се
повтарят.
Ал.Кьосев: Олга, Вашата оценка на „Голямото четене”?
Олга Тунчева: Хубав формат беше,даже преди аз да гласувам, те споделиха кой за коя
книга е гласувал. За мене обаче това си е общо взето телевизионно предаване без кой
знае какъв отзвук. Самата аз не съм го следила много редовно.Не знам точно кога се
излъчваше, нямах винаги възможност да го гледам. Но такива предавания трябва да
има повече. Но то е единично и този тип формати ги прави Българска национална
телевизия, а тя е най-малко гледаемата.Аз напоследък даже не гледам много телевизия.
Но пари се дават за „Биг брадър”...
Ал.Кьосев: Смятате ли, че това предаване е способно да промени мотивацията за
четене?
Тунчева: Да, провокира, защото поне някой трябва да отвори книга,когато се е учудил
как е гласувал приятеля му.
Б.Милушева: Аз смятам, че може да повлияе, стига да има повторение на такива
инициативи.Това поне прочиства медийната среда, ако друго не прави. Това е
достатъчно важно.
Ал.Кьосев: После ще видите мнението на средния българин,на статистически средния
българин за това дали трябва да се гласува или не
.
Р.Спасова- Този с 800-те думи речник?

М.Йовчева:

Аз не видях някой от тези ученици, на които тази форма им беше

интересна, да гласува след това. Защо не изказват мнението си? - може след това да не
са доволни от избора, но не проявяват инициатива да гласуват за автор или за
произведение.
Ант.Кръстева: Аз мисля, че малко увисна след неговото приключване в публичното
пространство. Отзвук имаше, но бързо заглъхна. И може би затова тук се чу за
повторяемост, за някаква вариативност, да не остане изолиран факт в общественото
съзнание. И друго, което искам да споделя, вярно ,че само Канал 1 има функцията на
обществена телевизия. От там нататък, ако свържем литературата с една тема, която
тук не я засегнахме- вярата и религията, само Канал 1 има предаване за вяра и религия,
а знаете в 9 клас какви проблеми имаме, докато обучим децата на определени
принципи. Те почти нямат никаква култура в това отношение.Това е страшен белег за
немощта на нацията.
М.Миланова: И аз смятам ,че подобни инициативи не трябва да са единични и да не
завършват така стихийно, бих казала. Защото ефектът се загубва, макар и в началото да
имахме повече надежда. Но накрая тя угасна - специално около мен и близките ми,
които с интерес го следяха.
Ал.Кьосев: Добре - някой да иска да каже нещо? Аз ще задам един последен въпрос,
макар че той е донякъде болезнен и провокативен. Казвам „провокативен и болезнен”
не защото това е моя формулировка, а защото вие вече го формулирахте по този начин.
Няколко пъти се появи проблемът за престижа на учителя, за това,че младите хора не
искат да стават учители и т.н. Ще ви помоля откровено да се изкажете как според вас се
развива в личен и исторически план авторитетът на учителя, социалното му място,
престижът, как обществото гледа на него и как той, учителят от тази позиция, която
има,реално и реалистично може да влияе на учениците.До каква степен може да влияе,
може би нещата нещата не са толкова песимистични, колкото прозвучаха с някакви
такива намеци? Тоест- какъв според вас е престижът на учителската роля?
Б.Милушева: Лично аз мисля, че това е един много тежък и тъжен въпрос.Първо,
защото традиционно статусът на учителя е много нисък. И второ, за голямо съжаление,
и експертният статус [на самите учители] на места е много нисък. Какво имам пред вид

- първо, нашата професия независимо в какви училищни степени се разпростира, е
много ниско платена. Това е една болка, която е вечна, имам чувството. И исторически,
и съвременно погледнато, не може да се позволи една професия, която е свързана с
менторство в обществото и с изграждане на самото общество, да бъде поставена на
едно от последните места по статус - финансово. От там вероятно произтича и втората
болка, и вторият проблем. За голямо съжаление не навсякъде учителите са експерти.
Това трябва да си го кажем, защото всички се сблъскваме с такива елементи от нашите
колективи. За мен това са два огромни проблема. Но ако се реши първият, много
успешно ще се реши и вторият.
Ал.Кьосев: Добре, но аз ще попитам - има частни гимназии и училища.Там заплатите са
по-високи...
/Почва в общ глас да се говори, че разликата между заплатите в частните и другите
училища е вече нищожно малка/
Ал.Кьосев: Ясно.Отпада този въпрос, аз нямах представа. Мислех, че взимат
значително повече. Когато дадете някакви препоръки на някой ученик, как влияе
препоръката. Как я чува той? От тази позиция,от която вие говорите и тя е позиция на
българския учител като цяло?
Б.Милушева: Чува я, като си е изградил доверие към мен и може да разчита на мен като
специалист. В крайна сметка, тук не сме се събрали да си правим автореклама, но това е
- авторитетът, който сме си създали през годините.
Ал.Кьосев: Сега ще попитам нещо много лично. Има ли случай на пренебрежително
отношение на ваш ученик по повод на ваши препоръки?
Б.Милушева: Разбира се, това е напълно естествено. Естествено е, всички да не
реагират по един и същ начин. Както във всяко общество.
Ал.Кьосев: Моля всички да се изкажат по този въпрос - способностите на учителя на
дава препоръки и реакциите към тези препоръки на ученика.
М.Йовчева: Значи при малките деца това пренебрежително отношение е по-омекотено.

Тоест - не е така агресивно показано. Но ако е показано още в тези години, говори, че
нещата по-нататък могат да станат по-зле. И другото, което е - с тези делегирани
бюджети, които влязоха в училище, може би и децата вече знаят, че учителите не могат
да се справят, [ако децата не откликнат на техните препоръки техните препоръки]. Ние
се борим за всяка бройка ученик, за да си вържем заплатите. И ученици, които нямат
място в това училище, не биват изгонени. Оттам идва другият проблем, че децата,
които идват от добри семейства и тези семейства искат децата им да имат хубава среда
за общуване, ги местят [в друго училище] И за тяхно съжаление се сблъскват със
същата действителност и в новото училище. И третото нещо е, че има деца, които ценят
учителя и неговите препоръки и има и такива които са негативни. И това е пак от
семейната среда. Не може един учител да бъде одумван от родителя и то с думи, които
не са за пред деца, и същото това дете повтаря модела в училище. Защото в тези години
те не могат да различат родителския авторитет и учителския.
Ал.Кьосев: Вие? Вашето мнение и опит по този въпрос?
Цв.Костова: По въпроса за престижа на учителя мисля,че всички сме на едно мнение.Аз
много бих искала да се върне времето на Възраждането и да ни наричат с думата
даскали - с оная почит и уважение, а сега думата със съвсем друго значение се
употребява.И даже много често в училище не за мен, защото пред няма как да го кажат,
но казват „даскал” - ами това е хубава дума за мен!. И аз трябва да им обясня, че не се
обиждам от думата. Относно отношението на учениците, да, аз съм много съгласна,че
авторитетът трябва да води.
Ал.Кьосев: А има ли го?
Цв.Костова: Ние всеки ден го градим и ако те не ти вярват и всеки ден не виждат
авторитета. Пред мен нищо лошо не се казва, може би го правят зад гърба ми, но,да,
сега ще бъда оптимист, въпреки че в по-голяма част от разговора бях песимист. Има
бъдеще за нас. Защото в противен случай няма в какво да вярваме.Ние сме учители по
литература и ако не вярваме, че има някакъв светъл лъч, как тогава да възпитаваме,
защото ние и възпитаваме тези деца.

Ант.Кръстева: Би трябвало да повторя същото, казано досега. Единственото като
добавка е, че когато вляза във Фейсбук, там коментарите са най-точното нещо. Не
винаги са добронамерени, но там личи авторитетът на учителите. И нека не се
заблуждаваме, че обликът на випуските се определят от учителя по литература. Не само
защото те правят сценарии за изпращане. Все пак има нещо, свързано с духовността,
което се носи от един преподавател по литература. И когато и за собствените си деца
изхождаме, винаги питаме в даденото училище, кой ще му е учител по български език и
литература, кой по математика и до там спират реално търсенията. Факт е, че има и
много социални аутсайдери в нашата професия, но по всички събирания те са все помалко. Но болката ми е за тези, които идват след нас. Ние сме останали в професията,
за изненада на околните, значи го правим съвестно. Но тези, които идват след нас, ние
познаваме качествата им, те не са насочени към преподаването.
Ал.Кьосев: Не сте задължени,разбира се, но ако някой иска нещо да допълни? Има ли?
Ант.Кръстева: Не.
Ал.Кьосев: И накрая един финален въпрос. Говорихме за издатели, за медии, за
журналисти, за библиотекари и прочее. Да поговорим и за държавната политика.
Образователни политики по отношение на четене и книга.Вие казахте за мое учудване,
че програмата си е добра и не бихте променили списъка с основните автори, бихте
добавили нещо, но не и да извадите. Така че в това отношение като че ли има някакво
задоволство от това, което е постигнато, но има други равнища, пластове, аспекти на
държавната политика към книгата и към четенето. Как ги оценявате и бихте ли
предложили нещо? Какво трябва да направи държавата?
Ант.Кръстева: Ами аз не виждам да има държава в това отношение. Имаше преди
време център за книгата, но сега няма. Аз имам претенция да търся, но не намирам.
Ал.Кьосев: А нещо да препоръчате?
Ант.Кръстева: Какво ли не [бихме могли да препоръчаме] - часове за четене, разделяне
на групи по български език. Ако направим някакъв конкурс, сега аз със собствени
познати намирам книги, за да наградя децата. Къде е държавата? Добре,делегирани

бюджети има, но от тях средствата няма да стигнат точно за такива неща. Защо няма в
книжарниците някакви промоции за преподаватели,за ученици. Има колеги с много
ограничени финансови ресурси, как те да си закупят съответната литература? А нас ни
задължават, в началото на учебната година винаги излиза нещо допълнително помагала, ние си ги купуваме със собствени средства. Аз си купувам, но има колеги,
които не могат да си го позволят. Няма я държавата.
Ал.Кьосев: Бисерка?
Б.Милушева: Аз мисля, че това може много лесно да се разреши от държавата чрез
ДДС по отношение на книгата. Книжарниците са частна, а не държавна собственост и
има, както в много страни в Европа, намалени ставки на ДДС. Това е приоритет на
държавата.Това е нейната слабост, това после води до нашата невъзможност да си
закупим, да подарим, да настроим детето, да поощрим интереса към тези неща.Това е
основният момент – [стимулиране] интересът към книгата чрез икономическа
регулация. С ДДС да бъдат облекчени хората, които издават книги. Аз там виждам
слабостта.
Ал.Кьосев: Вие?
М.Миланова: Според мен първото е авторитетът на учителя като цяло и после трябва да
има обществена дискусия какво е и какво трябва да бъде мястото на учителя. От там ще
дойдат и младите учители, от там може би, ще се промени и отношението на учениците
към нас. Вторият момент - часовете по български език и литература - малко са.
Усилията са насочени към информационните технологии, за втори път днес го казвам,
към чуждите езици и родният език, литературата сякаш отидоха на по-заден план.
Смятам, че това е второто нещо, което трябва да бъде държавна политика. И третото
нещо са големите класове, по делегираните бюджети те вървят към 30. И не можем при
такива условия, както беше в миналото, като учители да въздействаме. Това трябва да
бъде като държавна политика, защото ние ,учителите сме безпомощни да го направим.
Цв.Костова: В последните години всичко е сякаш на примера проба-грешка, а в
последните две години все ни говорят икономическа криза. Но тя ще свърши, а
духовната - кога? И когато експертите в министерството подготвят съответните

цифрички, време е да се обърнат към учителите с техните идеи и предложения, да ги
коментират с тях. Всички тези неща може би и те ги знаят, но интересно защо не ги
променят.
Ал.Кьосев: Някой нещо има ли да каже? Аз много ви благодаря и чух много интересни
неща. След време се надявам да има книга, в която ще бъдат публикувани разговорите с
издатели и библиотекари.Вие ще получите сваления текст и след някакви корекции ще
ги публикуваме и се надявам,че на обществото ще му е интересно какво казват
отделните професии.

