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29 декември 1957 гол, ИЗДА:ВА ЮБИЛЕЕП КОМ.ИТЕТ - ПЛО:ВДИ:В Брой единствен -
ПАРОДПА гвпявликз, БЪЛГЛРИЯ

ПРЕЗИДИ-У:И НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 530

До дирекцията, колектива и обще-
ствените организации на Държавна
библиотека „Иван Вазов"- ПловдивТези псстижсния библиотеката

дължи на БIШ и народната власт.
Разпростраиението на знания сред

111отека „ив. Вазов"- важен сто- народа, повишаваисто на неговата Президиумът на Народното събрание въз
.ер 11а нашата култура в мшшло; култура II политическа съвнатсл- основа на чл. 35 т. 7 от Конституцията на На-
10 11 пнес. родна република България и чл, 31 от указа за
Създаването на библиотеката през

ност е важно условие за строител-
ордените, медалите и почетните званияството на социализма в нашата

1582 г. като Областна библиотека 11

;.год11ш111шата на Държавната би-
Колективът 11а Държавна библиотека

.Васил Коларов" - Национална библио-
тека на нашата Народна република -
011 отправя своите пламенни другарски
привети по случай 75-rод1tш1111я юбипеn
на Народната библиотека .Иван Вазов",
Заедно с вас нашият колектив се рад-
ва на успехите, които най-старата след
Народната библиотека .В. Коларов" -
Народна библиотека „Ив. Вазов" е
постигнала в своята разностранна пея-

пост. Тя заслужено сега заема мястото
па една втора иационаяпа библиогека о
Народна република България. И двете
наши пай-стари 11арод1111 бнбаиотеки са
рожба на руско-българската дружба,
на почина II бащинските грижи 11а за-
саужили в културното пробуждане 11

иэцигане на 11аш11я народ прогресив-
11и българи II руси, между конто за
Пловдив II за Южна България светят
имената 113 Йо3к11м Груев 11 113 Алек-
сандър Башмаков, По настояването на
руския консул в Пловдив - високо
зас.1уж111111я наш съсгечественик НаЛ·
ден Геров, основата на к1111ж11ия фонд
на Народната библиотека „Иван Вазов''
бе поставена от книгите на эпаменитата
Ве11ел1111ова библиотека в Одеса, соб-
ственост на Българското ученическо
дружество в същия град. От есента 11а

1882 година, когато за пръв път е б11ла
открита за читателите Народната 611-
блиотека „Иruш Вазова. измина славен
11 често пъти (особено в миналото до
9 септември 194? година) труден път в
своето развитие, в осьшествявзнето 11а

своята културна м11с11я в Юж11з Бъл-
гария,

Гордост е за Народната библиотека
„Иван Вазов", че в нея са работиви
такива ш1д1111 политически 11 културни
дейци като Димитър Благоев, Вас11.1
Коларов, Иван Вазов, Ко11ст311т1111 Ве-
личков JI др.

Благодарение на грижите II правил-
ната културно-просветна, о това ч11спо<
11 б11бп11от?•1113 политика на БКП 11 11а

нашето Народно правителство, а така
също ёлагодарение на преданата II са·
моотвержена работа па нейния колек-
тив, Народна библиотека • Ноа11 Вазов-
посреща своя 75-год11ше11 юбилей със
значителни успели : ежегодно се уве-
личават нейните книжни фондове с пай-
отбрана политическа, научна и худо-
жествена литература; увеличава се обе-
мът и обсегът на иейнага политико-
просветна II кулгурно-иасова работа;
значително порасна броят на нейните
читатели; библиотеката се превърна в
методичен център на повече or хиляда
масови библиотеки в Пловдив II окръга.

Остава nee ' още 'пераарешена 'една
голяма задача - създаването час по·
скоро 11а модерна библиотечна сграда,
без каквато Народна библиотека .l·Ioaн
Вазов" не може нормално да се раз-
пива и правилно дз разгръща всестран-
на ефикасна б11б.111оте•111а 'дейпост. Но
при сегашния темп на строежи о на-
шата социалистическа Род111щ можем
да се надяваме II трябва да бъдем дъл-
боко убедени, че във възяожно най-
скоро време II тази важна 11 неотложна
задача ще бъде решена 11 че 611бп110·

теката-юбиляр II славният град Пповдив- център на геро11ч1111 борби иа ра-
ботническата класа u минаяото 11 11а со-
щ1ал11ст11t1ескоrо строителство сега -
ще се сдобият с прекрасна II добре
съоръжена библиотечна сrрэ.1:1.:

Развивайки наследените славни грз -

д1щ1111 от епохата на нашето народно
възраждане, Народната библиогека
.Иван Вазов" 11 непният самоотвержеи

11 предан на Партията, 11а народа 11 на
народната власт колектив още по-
активно н плодопюрно ще развиват
дейността it като социалистическа на-
родна общообразоватсл,ш библиотека:
широко ще разпространяват ицеиге 11а

марксиэмп-лепиввама II прогресивни
знания сред нароаниге маси, ще 11зд11·

гат тяхното шспио-поштическо, ку.1·

турно-просветно 11 11ау•1110 изградено
съз11а1111е; 11111rюко ше пропагшшират
11с.11111я 01111Т на COllllJЛIICTll'lt.:('f{QTO строи-
телстno о разните оёласти на народиото
сгоиаиство 11 нароаната култура: нсе-

стра11110 ще подпомагат rош1а.111ст1111с·

ското въэиигание 11 прсвьэпигание на

трудсшиге Cl', а с това сфпкаспо ще
ПОДПОМ3Г.1Т всички отрасли 11,1 сопиаяи-
стического строитслство у нас.

Юб11.1е>1т 11а Народната 6116.111отеса

.Иван Ва юв" е 11е само юб11.1еn 11,1 ку. ·

тпша:т•1 о6111сстнс11ост в ГJ.1011.:111вс1т ок-

ръг, 110 11 такъв на целояупшгч наша

народна ку.,турз.
f(pcn..:o стискаме р1, Jетс 113 IIClll!НII

б11(?.1нотс'IШI 1руп.с111щ11 на д 1,рж:11111а

6116.,11отска .Нозн Вазоn• 11 lt\f пож:t.:·

.1аоа1,1е оше 1t0·1·0.,c\lll ycnc- t11.

I степен във връз1,а с 75-годишнината от осно-
ваването и и за нейната дългогодишна културно-
просветна дейност в служба на народа.

София, 28 декември 1957 г.
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стра11а, защото, колкото по-просве-
"узеR на Източна Румелия се под- тен и съзнателен е той, толкова
rотвя още от 1879 година. То е по-антивно ще у•,аствува в това Награждава Държавна библиотека "Иван
,ясно свързано с освобождението строителство. Затова народната Вазов" - Пловдив с орден „Кирил и Методи"
1а България от турено робстоо, 110- власт полага големи грижи за раз-

Постановява: Председател па Презнд11ума 11а

Наропното събрап11е: r. да,1янов
Секретар на През11д11ума на

Народното събрание : М. Минчев

?то постав11 началото 11а нашия са- витието на нашата култура II би-
?остоятеле11 държапен и нацио11а-

<.ун живот II даде възмошност на
1ашня 11арод да разгърне силите

ПЪРВОКЛАСЕН ПОМОlЦНИК НА ВСЕКИ НАУЧЕН И КУЛТУРЕН РАБОТНИКбл11отечно дело II за задоволяоаие
нарас11алите култур1ш интереси на
възправените за нов шивот широки

В 11стор11ята на българското б11бпио-
те•шо дело Държавна библиотека .Иван
Вазов• в Пловдив заема ед110 от пър-
вите места. Поради богатите си фондо·
ве с кииrи и значението, което библио-
1еката има при 11згражцането на мла-
дата българска наука II култура, тя с
право е наречена втора национална
б11блиотека.

тор11ята на областта. В чл. 4 11а закона
за свобода1а на nettara, приет от обла-
спюто събрание на 27. XI. 1881 r., се
казва : •При об11аро.....ва11ето на всико
нещо печатарят е д.1ъже11 да дава по
два екземпляра за Областната б11бл110-
тека, ивак той се Р .•казва с глоба от
15 до 200 гроша•. ·?оз11 зако11 стана 11

гръбнакът:на.нооато ,бибп11отека. коnто

дання от 1806 rод. насам, с конто
сведешtя да попълни изготвяните рс-
пертоар11 на бъпгарск11я пер11од11че11 пе-
чат 11 11а българската к1111га, тоn с пра-
во очакваше, че спед Държавна 6116л110-
тска .Васил Коларов'" наn-пъпна •t наn-
цеина помощ ще полу•ш от Държав-
ната б11бп11отека .Ива11 Вазов•. _Проу•1-
ваш1ята, които напоавнха сътрудниците

1·ра и отрицателна роля със заnоt11tа-
лата ус11пена централ11зация на умстве-
ния и политически живот в София, сто-
л1щата на обединената бъ.r?rарска дър-
жава. Въпреки това тя не загуби ак-
т11ва си, колто имаше като областна
б11бп11отска на Източна Румелия, 11 про-
дължи да се развива като втора народ-
на бибп11отека, наред със соф11nската

щ своята националност, потъпква- народни маси. Всяка годllна се уве-iHOB1

tпа· ,11 дотогава от оарварскня турсю1 личава бюджетът на библиотеката
:

феодал11зъм. В условията на тур- и броят на библ11отеч1111те работ-
nр11 ?ното робство откриването на едно нющ, подобряват се условията на
кон 6ьлгарсно училище 11ли читалище, неl!ната работа.

1здаоансто на една българска к1111-

rа беше подвиг.
Своите постиже1111я библиотеката

1! дължи безспор110 11 на самоотоер-
Ка11то друг11те области 11а нашия жената работа на своя ,?олентио,

културен живот, така II новосъзда· ноltто от rодш,а на година умно-
щ1ата библиотека от първите го- жава своя опит 11 търси 11а1t-раз-
щ1111 на своита деll11ост се е из- нообразllи пътища за привличане 11а пра-

?раждала под силно олияюtе на ,1ултурно обслужване на ч11тател11те.
.111a1,i ?усната прогрсс1ш11а култура. За Чрез широко развитата служба
:янов. rова с съдеl!ствувал
в д?·

Пав·
?ръв ръководител - изоестннят се създава възможност на •1итате-

1а1ю?..рус'\ш nубтщист А. А. Башманов. л11те да се rюлзуват от ,1нюнннте

?еж.н
?И

n nо·1штатъшното лъкатуш110 бо,·атства и на друг11 по·rолеми
акеаз. зв?.тис на бн?л1Jотената. ?траже- бнО'.ч?ю-:-t:жн с ст?шiта, r?ън 1-!· J!З·
,т. Ua не 11а 11аши11 1юш1тичес1ш II об- оън страllата. Бllблиотс,1а „Ио. Ba-
TaiJ '1\естnе11 ж1tвот, това начало е 11ъз- зов" 1,зползува иаl!·антивни метод11

1\'ШеБ. ?еllстоувало благотвор110 11а неltна- за nponaraнil,a 113 111111гата - ,,.,.
1чев 1· ш културна деllност, за да се npo- тателск1t нонферс,щ1111, обсъ>Кда·
1 нrnJ n,лжи II раз,шв вече на широка tJНlt на 111111г11, срещн с п11сател11,
.11.вата.

ос1юоа, нато мощно влияние на съ· nитрини, изложби на нниrи, спра-
на з

go. 1 ветснвта сощшл11ст?1'1ес11а нултура nочно-библиографС11а it 1111форма-

аст;•.. след второто освобожде11ие иа на- циошrа работа II шщ?шидуална :Va-

11 11ейният за междубибш1отеч1ю 111111гозаема11е

са.1011. wата страна, станало в резултат на бота с читателя на заемната.
Затова биб1111отсната се ползува

r.омощта на вешш1ш съuетс1111 народ. с понулярност сред нашата обще-
Сега, ко1·nто обръщаме поглед ственост, затова към нея сега с

??"?:: назад, не може да 11е изтъкнем го- Gлагодарtюст обръщат поглед х11-

пазеха лемш, прелом о работата ,ш библи- лядllте неllни ,,?пател?,.
ат'· 01 отената, 11оnто 11астъпва нме,шо n ·

Пошелаоаме на библи ,тената 11

e:IЯIIII, 1озн-1шстоящ период от не!111ата ,ш иеtt,шя нолект?ш да чествуват
ръска· нстор1ш. своята 80-год11ш11111rа в 1юв,1, 11po-

i3. c<r В миналото в ун11со11 с общата cтoplla библиотечна сграда; да pac-
:ueжia зоста1шлост 11а нашата стра11а 1, те непре1tъс1tато 11eii11aтa годност
CT!IOi1 нашата култура 11 изоършваната от да обслужва с н1111гн uce 110-на-

)Пова)
/lародиата б11блиоте1ш дейност не· растоащllте 11зисноаиия на 11ашето
нзбеж1ю имаше тоърде ограни•1е11 стопанство II култура; да порасне
характер. За това говорят ц11фр11те мноrоl!ратво ролята 11 0 обслушва-
11а раздадените за про•111т нннг11: нето 113 народа с 111111ги, u y11pen-
3,I07 през 1905 г., 20,107 през 1920 r. пането II рnзв?m,ето 1ш масовите
21,513 през 1930 r. 11 41,322 през биGлнотен11 в окръга.

с 111· Цеветосептемвриllсното оъста1ше и с
111

С1·ра?ата на Държавната б11б,11отека .Иван Вазов·.

J<ато це11е11 11ауче11 ант11в на: Плов-
дивската шtродна библиотека в м11на-
.1Jото1 трнбоа да ОТбепеЖIIМ J-ICПIIИTC ИЗе
дзш1я. С редовното издаване на сво1пе
год11ш11иш1 в продължение на 40 rо-
дшш 1901-1941, тя стон на п1,рво
място между бълrарсю1те б11бл11отек11.
Издаоанн о 11ачалото кспо 0111ет11 о en.
.Уч11л111це11 преr.,ед", а от 1908 г. о
самостоятелнн пуUJшкащш, тез?, rоднш-
шщи съдържаха цешш статнстнческн
да111111 33 ЮIНЖОВЮIЯ IJMOT 113 бнблнотс-
l{ата II неговото използуване от ч11тате-
л11те. От 1921 г. о 1·од1111ш1щ11тс се
открива 11 11еоф11ц11але11 отдел, u колто
сутруд11111rат онднн български учени
със стапш, 11редш.шо 11з областта на
нсториЯта и археологията. Пловднnска-
та б11бп11отека бе първа между б11бл11-
отею1тс II с 11убл11нуването на своя ка-
талог. Ценна 11убл11кац11я с и ош1сът
ш1 ръкопнснтс в б11бл11отеката. llубл11-
кацш1тс па бнблнотската представляват
голям 1штерсс II се ценят от 11ау111штс
работшщ11 у нас II в чужбина.
ir. Д11ес б116л11отеката се радnа 11а един
11мот от ЗаО,000 тома к1111г11 11 45,000 тома
пернодина, много старш1е11атш1 к1шr11,
11ъко1111с11 и арх1ш1111 матсрна.111.
?Ето защо, ко1·ато Бъ11гарскнят 6116.1110-
rрафски 1111ст11тут трябuзше да 11отърс11
помощта на б11бл11от?кат;1 при:събиране
на соеде111н1?за бългзрс1,а1тс 11с1шт1111 нз-

па Нпст11тута по фондовете па б11б.1110-
теката, потвърд11ха очаква1111ята. Откр11-
ха се много книги II пср11одич1111 11зда-
1шя и.,и 1racr11 от тях, които се наl>ш-
рат сюю о Пповд. държао11а б11бл11отека.

,Така, с roлelt.шre си н цешш юш-
ж.оn1-111 богатства б11бл11отеката сн остава
един първокпасеп по?ющrшк па всеки
11ayt1e11 11 културен работник.

Ако бнбтютската не е наnрав11ла в
миналото всичко нео5ходнмо по опазва-
нето II обработването па к1111жов1111я
имот, изграждане на подходяща сграда
и др., тоuа трябва да отдадем на 11е-
достзтъч1111те гр11ж11 на буржоаз1111те
прао11те.1стоа в продмже1111е 11а 60 го-
дшш от същсстоуnането it. Но, това с
минало. Cera библиотеката има ос1111ката
възможност да :111ко11з.11ра 11зоста11ал11
от миналото задачи 11 да се развива
като 11ст1111сю1 научен 11 ку:пуре11 1111-

стнтут n България, деен по,ющ1111к на
Праонтелстuото о изграждането на бъ.,.
гарската соц11ат1ст11ческа ку11тура. В
деня на 11еn11ата 75-год11ш111111а й по„
желаваме н скоро ореме да се сдобие
11 с под...ходяща библиотечна сграда, коя·
10 да бъде исп111сю1 памепн,к па едно
11080 OTIIOШCJIНe КЪ\( 1<vлтурш1те цс11-
11ост11_ 1t ку.11тур11ата)аб0Та о стр:щата)ш.

д. Ива11чео
ст. 1111,}"'l?II C'Ь"l'PfAIIII? 11р11 Бь,rарскюl

б11бшографск11 ll·T .Е.11111 П1.1н11

гарантnраше разонrието 1t като 11ац110-
налсн архив на пе1?ата n Източна Ру-
ыел11я. (Тоз11 оъпрое бе разреше11 11ра-
випно в 1<11яжество10 едва 16 ,·одшш
след Съединението със закона на К.
Ben1t'IKOB от 1897 r). На сдед11ата 1882
r. се 11здава н .Пу6ли1шо?адм111шстра-
т11ое11 правнтшк за устройството и
упраопеннето на Обпаст11ата б11бл11отека
11 музеn•, с коnто се урежда 110 зако-
нодателен път положението на бнблно·
те ?<ата.

Съе.дш1с1ше-:-о, станало през септе?r-
ори 1885 г., допр1111есе за обогатяване-
то на кш1жоо1111те фондове на бибтю-
теката, като ii се предадоха библ1ютс-
кнте на закр11т11те ое11с областн11 д11-
рекц1111. От .областна• 6116.q?ютената
сташt .11арод11а" 11 се 11астаю1 в сгра-
дата, пред11азн:1чена за б11ошото областно
народно събраrше. Съед1111с11ие.то 11зи-

Берпи11сю1ят договор, коllто разкъса
територията на 11овоосоободе11ня бъл-
гарски народ на две държави, създаде
и условията за нэгражцане на две 11ац11-
011ап1111 б11бл11отею1. Колкото II парадок-
сално да изглежда, но обособяването
на Изто1ша Руметш като авто110;\111а
об11аст наигра полож,1тслна роля при
създаването •1 •1згрnжда11ето на 611-
блнотеката. И не бе случаnно това, че
веднага след Осообожде1111ето се no·
ставиха II ос11оnнте на нац11опал11ото
юшrохра11ил11ще в Изто1111а Румелия,
под името Областна бабтютека, наред
с то?·ЩО основаната Народна бнбтю-
тека в Соф11я. Характерно за 11стор1шта
11а българските б11бл11отеюt е обетоя·
телството, че Областната 6116.1,ютска
първа се сдоби с правото да nonyчaf\.1
беэп11атt-11 депозитен екземпляр от осп-
ко печатно 11здаш1с, 11злязло 11з тср11·

IMO г. Днес библ11отената раздава цв. Матеева
началшtк отдел .Библиотеки"
пр11 М111111стерството 11а npo·

светата II културата

год11шноl Тезиече 266,000 тома
теш,ове винщаме и n 11арастоа11ето
на HIIИЖllll!I it фонд.!Цt·
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Попучава11е ю1нr11 за домашен nроч,п



Библиотеката-1-ОбилярНа 29 векември 1957 гоя, се честву-
ва 75-го.1111ш111111ата от основаването 11а

Плоедввскага държавна б11бп1tотека .Ио.
Вазов", Това чествуване се извършва
в обстановка 11а огрояен трудов II по- За основа на фонда на б11б.,11отеката
антически подеы 11а бъягарския народ, послужват киигите от така наречената директор на Държавната С11бп11отека
койго, сплотен около Българската ко- Ве11еп1111ова б11бп11отека, собственост на 'Иоа11 Взs08'
wу1111ст11ческа паргия 11 нашето Народно българското ученическо дружество о
правигеясгвс, претооряоа в живо депо Одеса, 11э11ска11а о България още през
заветите 113 безсаъртния Георги Д11, 1873 година от руск11я консуп о Плов- Пред11 9. IX. 1944 г. бибп11отската е
яитров за построяване на социааивиа д110 Наплен Геров II подарена 11а учи- работияа II раэвивала своята дейност
0 нашата страна, за могьщестоото II лище .К11р11п II Методи". Към тях се. при тежките условия 11а съществува-
щастливото бъдеще на 11аш11я народ. прибавят 11 решша s111,r11 на английски шия буржоаз110-фаш11сrк11 режии, Не-

След освобождението 1111 от турско език, лоставени по поръка на Петко достатъчно са б11п11 кредитите, малко
робство град Пловдив - столице на Каравелов. По врене на откриването , служигеаите, липса на rр11ж11 за подо-
Източна Румелия, по израза па народ- на чигателиге са 611л11 предоставени за · бряване квалификацията на бнблиотеч-
111,я поет II патрон 113 J бибп11отеката ползуване към 1900 обработени ю111r11, 1111те кадри, откъснатост от широките
Иван Вазов по уисгвено II културно а към края 11а 1882 година - 3700!11арод1111

маси, забрана 11а доставки 11

пвижение държн първенство 11ад всич- кииги. Прав11п11а:е първата · характери- обслужване на читатели с прогресивни
ки други градове 113 българското Оте- стика на Башиаков в 1882_год. за 611- к1111r11, съанагелвн стремеж да не до·
чесгво", Пловд11о е бил средище 11а шн-\1ttотеката - .съвсе?i сиромашка" 11 стига книгата до широките народни
рока II разнсобраэпа иадагелска пей- 111е по-голяма от една прилична частна иаси 11 т. 11. Пр11 тази обстановка тряб-
пост, Тук се пэлаввт вестници 11 спи· б11бп11отека. па да подчертаем, че благодарение на

сания, о него ж11веят?11. работят:в11д1111 Още О nъpD111rGroд111111 се набавят КIШ отдеани демократично настроени rs

СТОЯН ИНДЖЕВ

11аш11 писатели 11 общественици, като
Йоаким Груев, Ивап Вазов, П. Р. Сла-
веяков, Конста11т1111 Величков II др. Тук
за 11ъро11 път са ишадени редица твор-
би 11а наши 11 чужли класица. В Плов-
див се провеждат 11111щ11ат11011 от всички
области 11а културата.

Държввна библиотека .Ио. Вазов' е
плод па ёългаро-руската дружба. Идеята
за създаване 11а б11бл11отека принавлежи
па Йоаким Груев - директор 11а на,
родната просвета в Източна Румелия.
Изхождайки от разбираиего, че в с11-

стеиага на народното образование б11-
бл11отеките трябва да стоят 11арав110 с
учияишага, той още в 1879 год. съз-
дава книгохраннлише към Дирекцията
11а народното просвещение. След като
са 611.111 събрани доста кн11г11 за онова
време, се решило да се създаде пър-
вата Областна библиотека и иузей 11а

Източна Румелия, Със законодателен
акт - ,пубпично-адми1111страmвен пра·
в1м1111к за устройството II управлепието
11а областните библиогека II иузей • -
от иай 1882 год. се урежда официално
тоэи въпрос.

След назначаване на библногекар-
уредник - известния у нас руски
публицисг Александър Алексанарович
Башиаков, запознат добре с органиэа-
цията na Имперската публична библио-
тека в Петербург, 11а 15 септември
1882 r. библиогеката е 611ла открита за
читателя.

Алексаю1ър Алек. Башяаков - пър-
вият директор 11а библиотеката, 61ш
просветен библиотекар, притежаваш не
саяо специапви поэнания, но и опит·
пост по бибаиотечнсто депо. Още като
отгооарящ за кпигокраниаишего при
Дирекаията на народната просвета той
отправя горещи прививи до 011дн?1 уч-
режаения и лица в Русия за пожерт-
вувание 11а ю111г11 за Пловпивскага на-
родна бнбпноте <а. В отговор 11а него-
вия призив пристигат разни к1111г11. В
писмата с11, придружаващи ивпрагепите
книги, руските братя пишат. че се на·
дяват ,да бъдат полезни на възражда-
шия се български народ, на когото са
потребни всякакъв вид литературни
работи.• Това е израз на братската
обич, с която русите са съпровождали
своите пратки с к1111г11. Така се слага
11 начатото на библиотеката като or1111·
ще на славянската книга II култура.

Башиаков е успял да разработи 611-
блиотекага, дап насоки за невното раз-
витие, положиа първите основни пинии
11а каталозите в библиотеката 11а такива
начала, че добрата им уредба е биаа
препоръчана по-късно от М111111с1ерст-
вото 11а народното просвещение за об-
разец 11а Софийската народна библио-
тека. За съжаление топ е стоял много
кратко време като ръководител 11а б11-
блиотеката - до декември 1882 год,
Изредилиге се след него няколко ръ-
ковод11теп11 внасят обърка11ост в уред-
бата на биб.,11отеката. Тази обърканост
б11ва изправена от Б. Дяковнч - тр11·
десет11петн11я директор на б11бпиотеката
(1901-1931). Под негово ръкооодстоо
б11бп11отеката 11зраства като първосте-
пе11110 културно-просветно учреждение
със забележителни връзки със съот-
ветните чуждестра111111 1111ст11тут11. Би-
бп11отеката получава възможност за ед·
но прав11л110 методично ръководство, за
една поспедооатепна с11сте1,ша 11 "ето-
Д11чuа nо.,ит11ка.

Ко,1ектnвът на б11б11нотеката·юбипяр

ги на всичнtt спавянск11 еэ11ц11 : руск11,
чешки, сръбсюt1 хърпатсюt и полски.
Една табл11ца от 1884 година nоказоа,
че търсенето на руската к1111rа е наn-
мноrо, nочт11 наравно с българската.
Трибва да по.сочим, •re пр11 ос11оваоа11е-
то на б11бп11отеката тя е раэnопагала с
една огромна cy>ra за закупване на
кю1г11 - към 200,000 гроша. По-късно,
особено след Съединението, попълва11е·
10 113 KНIJЖIIIIЯ фонд С 110011 IOIIIГII е ста-
вало бавно н съвсем нерав11омер110, пре-
димно от даре1111ята на будн11 гражда-
1111. Ип11 както отч11та Б. Дяков11ч за
онова време, а то n;iж11 и за по-късен
пер11од от време, .щедростта на прави·
телстоата по отношение на б11бл11оте-
ката е била обратно пропорцио11ална
на иеn,шя успех'. В 1897 год. с въ-
веждането на закона за депозита 611 ·

бпнотеката получава възможност за ре-
довно попълване на книжните фс 11дов?.

Истинска съкров11щ111ща е Плоод11 ·

оската държавна бибпнотека ,Ио. Ва-
зов•. Неоце1111мо богатство се крие днес
в неnния книжен фонд. Много книги
са ед1111ствен11 о страната. Към 500 ръ-
коп11са на пергамент н хартия от XI до
XIX век дават възможност да се про-
следи развитието па българската кн11rа
от средновековието до днес. J(ы1 3000-те
тома пъпна сбнрка от старопечатни кшt·
ги са неnшsят .златен фонд•. Стотици
томове 1ш запознават с класиците на
Русия, Герман11я, Фра11ц11я, Анrл11я 11

друг?,. Тук са събра1111 ценни ръкоnи·
си, ю111г11, карти, граф11ка, 1ют11, албу,
м11 с репродукц1111 от наn -11звест1111те о
света художес1ое1111 галерии: Третя·
кооската, Ерм11тажа, Дрезденската,
Амстердажката, Флорентинската, Лу-
вър II др. Запазени са боrат11те арх1ш11
на Н. Павлович, 11а Йоаким II Георги
Груеои, адм111111страт11в1111те, ръкоп11с11
на Източна Румет?я. архнu1111 матер11а-
л11 от 11эвест1111я турски род Агушев-
ц11 от село Моr11пица, Смолянско. При-
тежание на библиотеката са : разкош·
1юrо Луоърско издание на офорт11те на
Реsбра11дт, отпе•1ата1111 само о 500 ек-
зе?шляра, пази се No 71 от нздаде1111те
всичко 200 броnю, на книгата ,Исто-
р11я на виза11т11Аск11те емаnп11' от проф.
Н. /(ондакоо; един от 11здаде1111rе вс11•1-

ко 100 броя 11а .История на к11иrа1а•
от В. В. Стасов; музикалният рЕчник
11а Жан Жак Русо от 1768 r., първата
енц11кпопед11я на Дидро-Деламбер
(1768-1780 г.).

По богатство на споя ю111же11 фонд
от българските пер11од11ч1111 издания 611,
б,,иотеката стои на първо място в стра-
ната. Тови фонд възп11за ua 45,000 то-
ъtа, окопо 60 заглавня са старопечатни
издания. Тук се пази първото българ-
ско списание ,Любословие• 11а Ко11-
ста11ти11 Фот,11100, нзлязпо преэ 1842.
rод., съхра11яват се голяма част от пър-
вите парт11n11и пер11од11чни 11зда11ия
•Ново време•, .Работниqески вест111tк•,
.М.1адежка правда8, .Равенство-, .сел..

ски оест1111к' 11 други проrресионн 11з-

да1шя като .Наковалня•, 1РЛФ•, .жу„
пел •, •Червен смях•. Библиотеката
ед1111ствена о с1ра11ата притежава
пъл1111те тече1111я 11а румеп11Rск11те ое-
стшщ11 .Мар1ща-, .Народеп г11ас-, .Не-
зависимост•, .Южна България•.

ково.1111теп11 11 прогрес11в1111 служител11
библиотеката 11е е била пас11щ1а зр11-
телка о борбата между мракобес11ето 11

тнран11ята, вземала е активно участне
във вс11чк11 културни 11ач11на1111я о rpa·
да, като за много от тях е поемала
ншщ11ат1ша ; разто?ряла е вратите си за
жадн11те за просвета трудови хора;
забранената л11тература е продължава,,а
да се чете пр11 разл11ч1111 форми II на-
чи1111 на 11олучава11?то ii. НаА·много че-
тен11 автор11 са б11п11 Толстоn, Горки,
Щоnохов. Творбите на Гео М11лео,
См11р11енсю1,:вапцаров_11е са се застоява-

Бпагодаре1111е гр11ж11те иа Парпrята 11

Прав11те.,ството за културното 11зд11га11е
иа 11аш11я народ днес Ппоодивската
държавна 611бп11отека .Ив. Вазов• има
oc•re съвсем друг об.шк. Измени се
11еn11ата орга1111зац1101111а структура, обо-
собиха се 110011 служби, положн се ш1·
ча.,о на планово комш1ектуnа11е, което
обезпечзnа с11стемат11ч110 11опъ,1не1111с с
п11тература от вс11чю1 отрас.111 на з11а·
1111е10 ; npei1ax11a се де nоэнтът за дома-
шен прочит; 11одобр11ха се 611тоо11те
успооня 11а работа ; уоел11ч11 се броят на
ч11тал1111те ; измениха се задачнте, фор·
м11те н методи 11а работа, 11змещ1 се
11еА1111ят •штатеп. От ед1111 културно про-
светен ш1ст11тут с оrра1111че1111 въз!??tОЖ·
пости н &1дач11 о миналото, с недоста-
тъчен персонал II помощ библиотеката
се превърна о саиостоятеле11 културен
HHCTIITYT ОТ COЦlt?ЛltCTIIЧeCКlt ТИП,

Обогатяват се 11 11е11мооер110 растат
събраните културнн це111юсти. Ако за
62 ГOДIIIIII (до 9. IX. 1914 r.) 611бл11оте'1-
ното 1t\lущестоо е 11арас11апо на
194,000 тома, то днес, само за 13 го·

д11ш1 ш1родна власт, те са се ПОL1т11 уд·
ВОIIЛН-ОКОЛО 350;{_)00 ТОМа, IIЛII СТО ПЪТII
попече отколкото 11рн основаването па
611бл11отеката. Ако в 1939 rод. еже,·од·
110 средно са постъпвал11 към 4000 то?tа,
н то пред11м110 от депозит, то днес
ежеrод1rо постъпват около 15.000 то?tа
rод11ш110. Тези ц11фр11 ясно говорнт за
невиждаш,я кол11честnе11 ръст на би·
бпнотеL111ото 11му11.1.сство, за rр11ж11 re на
нашата народна одаст за поо11шава11е
културата 11а ш11рокнте 11арод1ш масн.

Cera пече 11аш11ят читател 11ма въз·
можност да nолзу'hа 11eorpa1Нt1te110 про·
изо?деннята на клi1с1щите на маркс"зма-
лен11н11зма, огромната съкрооищ1111щJ на
съветската литература, да се запознава
с произведе1111ята на n11сатсп11те от
стrа1111те с народна демокрац11я. да
следи борбите 11 с.тремленнята от капи·
талисrическнте страни, отразени о КIШ·
гите на прогрес11в1ште писnтели. В 611·
бп11отската ежедневно постъпва л11тера-
тура, про1111к11ата изцяло от 1<0муш1спr-
ческа идейност, написана на звучен,
ясен български ез11к.

Друг е днес 11 .ч11татеЛf1т 11а библ110-
теката. С премахване 11а nари,шата га?
ра1щ11я се осигури II улес1111 nъп11оце11-
ното ползуване на богатите юшжни
фо11доое от ш11роките народни ыас11.
Въвеждат се 110011 форми II методи о
б11б.1иотечната работа, конто насочват
библиотечното дело no поп път, по nъ·
тя на съоетск11те (iибл11отеки, за обхва-
щане на по-голям fброА читателн-работ·
ници, служащи, техници, специалисти,
11ау•11111 работници. Активната и акту-
ап11а културно-масова работа n неА1111rе
прилагаш, м11огостра111111 форми за npo-
nara11дa на литературата доnршrасяr за
n ;вншаване интереса къ!r.1 книгата, за
укрепване връзката между библ11отеката
и читателя,· за едно приблизително из·
рав11яване ыежду броя на ;раздадените
юшги п читалнята)? тези · за домашен

мага о 11ау•111ата деn11ост преподаоатеп-
скня кадър II студ.ентнтс във n11сш11те
учеб1111 э11Dеде111ш о града, nодпо ...ага
р:tботата 11а уч11тспнте зз нзд11га11е
11деn110-поп11т11•1еското II културно нз·
rражлане на учащ11rе се; десетю1 н
стот,щ11 нау,11111 работници 11зоършват
творческа иэспедооатепска р;?бота, по.11·
эуоаnки редките и цешш издания 11а
бнбл11отената. Затооn последната е общо
призната база за 11ауч11а деnност. Тя е
била, е II ыоже още по-добре да се
превърне о ист1111с1щ 11зу•111а база зn
11сто1щко-т1тсратурна 11 1rс,ор11ко-ку,1.
турна 11зследователскз деn11ост.

Расте к1111гообме11ът с в11д1111 бнбпно-
текн •t 11ауч1111 1шститут11 о ?1ужбн11а.
Утвърде1111 са II укре11е1111 21 юшrо·
обмен1111 връзки с,)с съотост1111 учреж·
дсння в СССР, l(нтаnската 11арод11а
рснубпнка, По.,ската нар. репубп11ка,
Чехоспоuаш <ата република, Герман-
ската демокр. република, Федератнв11а
народна ре11убп11ка Юrоспаnrш II Фpall·
111,я. J-lan-oж11nc11 е кн11гообме11ът 1111 с
б11б.11tотек11 от СССР II по-ко11крет110 с
Всесъюэ11ата д ьржаn11а бf1бтютека за
L1уждестраш1а лнтt:>ратура. Държ.зона
б11бл11отека .В. И. Леннн• ,, Фу11да-
ме11тал11dта 6116.rнютека no общестnе1щ
науки пр11 АкадNшята на 11:1ую1те о
СССР. 'lрез тях 110.,учава\lС ц,·111111 нэ-
да?шя, ко11то отразяuат пост11жс1111ята
на СЪВ( ТСЮIТС учени В раЗ.1И'IIШ КЛО·
ноnс 11а науката 11 1111 разкриват чс.1·
ния пrонзоодстосн 011ит на съоетсю11 ?
11арод11.

•
Н:1сър•штс111ш са по:т11жс-

щ1ята u о5.1сiстта на между11аро.1ния
ю111гооб\\е11. Само за 10 месеца през
настоящата година са НОЛ)"IСIШ над
1000 к1111г11 11 130 заг.1ав11я 11а 11ер110-
д11чш1 IIЗДЗВIIЯ.

* * *
Държавна б11бтtотека .Ио. Вазов• в

деня на своята годишнина n11соко из-
правя своя твор•1еск11 ръст. За 75 го,
п111111 тя се е преnърнала n едно от
основните юшrохраннлшuа о страната
и едва пи в н?Яшпе фондове липсва
нещо по-знаtштелно, излязло из под
nеt?атарската маш11на. Тя е отора на·
ц11011ап11а б11бп11отека, 11ст1111ска съкро-
011щ1111ца на з11а11ия II мъдрост, мощен
съоет1111к II провод1111к на народната
просвета, първокласен помощ1шк
всеки 11ау•1е11 11 културен работ1111к.

Библиоrеч1шят копектио,
· изхожд2 Акн

от разбира1111ята, че в центъра на не-
говата работа CTOII 'IИТатспят ще MOUi!·

лиэира всичките си сипи за активно
пр11донжва11е па юшr11те към народни re
маси, за 11зрастоа11е па библиотеката
като 11ст1шски паунеп и културен ин?
ст1пут, деЯств11тепен помощник на Пар·
тията и Прав11тепството в изграждането
на българската социалист11ческа куr.-
тура.

Гр11жл11оата обработка на ю111r11те е оаж110 ус,1ов11е за прав11л11ото обслужване на 'lt1татеп11те

ли в 611бп11отеч1111те шкафове II рафто ·

ве. Наn-тьрсени сш1сашш 11 вестници
са 6111111 .Пламък" на Гео Милев, .Ехо·.
.Заря' 11 т. 11. Могат да се посочат
11ме11ата на десетк11 прогресив1111 куп-
тур1111 деятели, пр11добил11 известност и
с помощта 11а б11бл11отеката - Н11колаn
Раnнов, Вичо Иванов, художниците
Христо Ста11•1ев, Uанко Лаоренов 11

други-конто твърдят, че без 11еА11ата

всестра1111а помощ ,едоа п11 б11ха бнпн
топа което са днес•. Такаоа е оценката
иа деn11остта на 611бл11отеката о споме-
ните 11а неn1111те •111тател11 11 прогрес11в·
1111 служитепн.

* * *

След 9. XI. 1944 год. започва 11ов11ят
етап о развитието на 611бп11отеката,
11еА1111ят исти11ск11 разцвет. Само nод11р
победата н_а деоетосептемориАското въс-
та1ше у нас KllitГЗTa nonyLШ IICTШICKЗ

свобода II простор. К1111rата за нашето
трудово осек11д11еоr1е, за радосште от
победите, за строежите II стро11теп11те
на новия жиоот навлезе в библиотеката.
Библиотеката получ11 възможност да
прави цялоспш II ценни попъп11е1111я от
книг11, по-рано скрит11 за 11арода от фа-.
шисткнте полицаи.

прочит. Укрепваиетq на сnравочпо-611-
блиографската помощ на ч11татепя и
разрастването на 11еждуб11бл?tотечпата
заемна спужба от с?оя страна въздеn-
ствуват на ръста 11а ,штателrпе и тях·
ното по-кваn11фиц11ра110 11 д11ференц11ра·
110 обслужване съобразно ы11оrостра11-
ш11е им интересн.

В резупrат на вс11чко това уоел11-
ч11 се броят иа 'll!Тателите от различ-
1111те катеrор11и у•1ащ11 11 трудещ11 се.
Ако при откр11ва11ето на б11блиотеката
първата стат11ст11ка от•rнта 74 ч11татели
посетители, в 193р год1111а е имало
3000 ч11тател11, а днес 10,600 читатели
при 266,000 раздадени тома годишно
срещу 41,000 пре1 1939 год. Тези
ц11фри ясно показват, че юшrата вече
не се оrра1111чава само в стените на
читалнята. Ако в ?инапото в библио-
теката жад110 се четяха прогрес•вни
книги от отдепrш чнтател11 11 броят на
трудещите се е 611{ 11ез11ач11тепе11, д11ес
ве•rе броят на работшщите и служа·
щите постоянно расте - 40% от
общия броn. Понастрящем 611бл11отеката
оказва все по·систеlша помощ за из-
д11rа11е-1щеnно-политическото II общо
културно раопище на трудещите се

превръща се в дееспособен 1111ст11тут

за куптурното издигане на нашата, ра·
ботпическа класа, обслужва II подло-

?
Вътреше11 нэгпед от
бнблнотеката - ч11·

талнята
Тук ежеднеоно обо-
rат,ват cnoиre э11а·
вия •111оrоброn1111те

читате.'lu

==.,

три
Борис Дякович -
десетилетия директор

Името иа 11звест1111я у 11ас II о чуж-
б1111а учен ap,eo,,or Борнс Дяков11ч е
тs1с110 свърэ.1110 с възхода на Ппоодно·
ската 11аро111а б116.111отска от 11:11нмоrо на
11астояшото столетие. През време на
своята дъ.,гоrод111u1rа служба като дll·
ректор 1ra същата (1901-193,) и с,,з·
.пател 11n археолог11ческ11я музеn към
нея - 1910 г., тоn успява да я 11зд11г-
11е до рао1111щето на п1,роокпасе11 кул-
турен 11 11ayL1c11 1шст11тут.

Бор11с Иванов Дяков1v1 про11зхом,1а
от будно, 11апрев1шчаво семеnс100, за·
к1,р?rе110 от рсво.1ющ101ш11те 1ше1t на
предосообожденската епоха. Ton е ро·
де11 иа 28 феируар11 1868 год1111а в Боп·
град - Бесарабия, където 11егоо11ит ба·
ща Иози Ст. Дякоонч, nпаме11е11 патр11-
от, намнра убсжшuе, преследuа11 or ос·
коо1111я праг. В род1111я сн град Борнс
Дякоо11ч получава своето 111ipno11a11an110
11 част от r11мш1з11ал11ото си образооаш1е,
което нродъпжаоа о Софшr II завършва
n 11ро·1утата 110 онова npe,1e Пловдно·
ска мъжка r11м11аз11я през 18\j() rод1111а.

На след11ата 1891 ron1111a 1111е го
011жда,1е oet1e студент по 11раво о Оде·са- пю.1ката 11а бъ.1гарск11те nатр11от11,
където остава п продыJже1ше на две 11

IIOЛOOIIIШ ГОДШIII. Прао,ште 11аук11 оба·
че не I о 11рнRЛ1111ат 11 м:1ад11ят студе11т,
nonyt11111 ма.11Ка ст11пе11д11я1 заминава за

Прага да у•111 11стор11я II apxconor11я
11cron11тe .1юб1ш11 11аук11. Е.111а ron1111'w ко.1?
по-късно Бор11с Дяноонч е De'le в Па/"" о:р11жката Сор6011п - 11аR·в11сшсто уч,-6.J II n

но з?в?дс1111е nъо Фрnнuня, която :1а (.,бJНОЛ

01,ршn.1 ус11еш110 през 1898 rод1111а. ?)·эсl
З.111ър11ап се n Бъпгарня, сол11n110 по ronготвен за 11ауч11а кар11сра, тоn 611

11аз11ачс11 за уред1111к 11а Етнографски
отде., пр11 Нnрод1111я музеn о София, рОдl'
дnе ГОДJl\111 IIO•КЪCIIO - 1 апр11п 1901
год1111а тоn е ве•rе д11ректор 11n Пnoif
д11вската 11арод11а б11бл11отена-муэt ,, ОСо'

к,,дето осrава в продължс1111е 11а поо р?во?
че от три десет11лет11я. По такъn ш111н 1111111

целия coon живот, · оснt1кнте свои зна apit
1111я II способ11ост11, скром1111ят II трудо ?
любнв д11ректор на Народната б11бп110$1'31111

тека II музеn Бор11с Дякоn11ч отдав.1 IJ ор0я1
служба 11а род1?ата наука, за 11з.1.11ra1re„111rc
то 11 утвърждаването 11n ·. б11бп1tотекат,'' пкато първоразрядно култур110-просоет iaro

rto у'lрежде1111е, което чрез 11еуиор11ат11' от 1

с11 деЯност успява n 11спродълж11те.,11 iO cai
nреме да свърже с IIOЧTII BCIILJIOI

?
iun·J

nетш1 JШ)"IIШ 1111ст11тут11 n сn1.:та. if

Нау„11ата деnност на Бор11с Дяков, t\,цо т

е огромна. Негооо лв•шо дело са еж 1,1 „Р
гоnш1те издання ш1 б11бпнотеката -r.'IJB в·

• ГoдliШJIIII.ШTe-, KOIITO 110 cвriяrn 11ayfr
11а стоnност правят чест па б11бл11отеld
та. rн11ет

liародш????е?а .:?:з?-?
а

???С?:л??т?а??? 11зпязох ?;;?тая богата съкроn11щ111ща 11а бмгар- радост1111 от Наро.:?яата б11бл1tотека f:ската култура - 11ма голя\\ дял в пра- преп11с от поемата .Се1пемnр11'. Ха,,?я на
в1шното развитие на моето самообразо· чев се разхожnаше пnед желез1111я вх?,-рзrа i
ва1111е II не ?ш.1ко траП1111 спо,1е1111 са и нетърnепноо ш1 11акаше. Още същ1i;у?авзш
соързаrш с нен. ден пое!?1ата тръгна от ръка 11а ръкf r фза да се преписва. Тя се 'leтcrue 0

таn1ш уче1111L1еск11 събрания н на
\i,1t'tШ Ot.дежкн екскурз1111 u ш1ат111ата. 1и Е»

По СЪЩIIЯ 11311]111 ПО·КЪСIIО 111
коn

успяхме да 11ро'lетем II преписвах и Бъ.
стихове от м1roro друг11 11епозоопе1 10 в
за четене спнсаrшя, J.1ежду които б!!:g че
редакт11ра11ото от Георги Бакапоо '11

'
.Звезда•, • Наковалня' на Д. Попяно
.Мисъл 11 поля• на Жс•rео, ,РЛФ• 11д1

В нра11 на ма!\ 1939 r. rpy11a у•1е1111-
ц:.с н м11:1аежн рсншхме да честоуваме
14-rодишшшата от уб11Rстоото на Гео
Мнпев. За целта пред младежите тряб-
ваше да се про11сте noeмara .Септем·
ври•. Откъслек от нея намерихме в
антолшията на Дим. Хадж11писв .По-
крусена България•, 1ro от къде да от-
крием цяпата поема ? ..

на Тогава Митко Петров- Фантето на-
поюш, че поемата може да се препи·
ше от редактираното от Гео Мнпев
сш1саш1е • Плам1,к •, където е печатана
за първи път.

!& СЛ(

Есента на същата година-пак no 1111\
циат1ша на Митко Фантето ш1сахме ?малки бели ЛIIСТ'lета II под ИIIДIIГO къси llJ.
м11ропюбив11 11 а11т11фаш11стю1

лозу11}.които поставяхме между фишовете
каталога. на r<

През лятото 11а 1940 r. работех rош,
тютюневия склад •Такоорян• н при Никола

ствувах 11а не.,егапната профсъюз?иа
"'

ко11фере11u11я под ор. 'Руен, след коя • 1'° ·

започна подготовката на rопямата т RЖilY

тюноработннческа стачка. , на
ILIJCIII

Ед1111 пазарен ден - спед обяuяоа11 'ю сло1
10 на СТЗLJКата - бе устроена мирr)(И!( 1

демонстрация 11а стачниц11те до Вое Jpyr
11010 комендантство на площада пр I както
Народната б11бл?rотека. Тук доАде ця11,1 сво61
та пловдивска полиц?ш. Пеши, с МОТО(l w,юn
11 на коне, тайни н яв1111 пощщз11 3rхуа:ои,
почнаха да бият II да арестуват nо·дс\1е.1 о,
ю1те стачкуващ11 работ11иц11. Изход11!1)позна1
улици бяха блокира1111 от воnска. Им1 труд
ше ране1111 11 стъпка1111 от ко11е TIO,f'i!p. Ба
норабот1111чк11. ?а л

Една I група ста•1111ш11 потърс11х1 !.,еко

спасение в Народната бибп11отска, !?;?;
неn1111те врати се оказаха заключе1 е са?,
Прислужникът бе получил нарежда 1,ча (
да не пуска 1111кого. В това време бн-1,,:?ор
лиотекаркнте, които набпюдаоiL?а n? с?,,??
ПDОзорц11те nобо11щата II арест11те JJ<lдllo
площада, се застъш1ха енергично: и ос1- Пуснете r11 I . . . Това са на :•?1?
редошш ч11татели. Работното вре•rе

ёl
J"IIШ

б11бп1ютеката още 11е е свърш11ло. щеи
арт J·

Не зная дапи тогава б11бп11оте'l1111 де.
работ1111ци nочувстоуоаха о поглед? , 1111 1

ш1 нашата благодарност, но за тоя с}iцоро,
чаn всякога съм с11 спомнял с •1увс1 ко1

на дълбока пр11э11атеп11ост. ?ГL
П. Теофилов

директор на музеите
в Копривщица

i
Qqepk

I

- Това спнса1111е- продължи Фан·
тето- може да се памсрн само в На-
родната б11бпнотека, Ito трябва да по-
могне някоА познат библ11отекар.

В сила беше една праонтелствена на-
редба, която забраняваше да се дават
за ттро?1ит 11рогресивн11 книги, списания
11 вестници. Но о бибтютеката работе-
ха напред11•чаuи служнтелн като Русин
Ф11п11nов, Мария Сиракова II другн,
които тогава правеха немалко услуги.
а уред11ик бе писателят В11чо Иоаноо,
при когото ходех често на литератур-
ни разговори. Те можеха да по?1огнат.

Решнп1с трнмата със Стефа11 Xana-
'leD II Бо1·да11 Uанков да нздеАствувамс
чрез познатите 1111 в библиотеката чи·
новшщи en.•Пламък•. Стефан написа
на е,дrю .111стче сигнатурата, а 1111е с
Бог.,а11 с.с явихме пр11 В11чо Иванq'в 11

го помолихме да 1ш разреши да пре-
гледаме сn11са11ието. Toti знаеше за на-
шите проrрес11011и л11тератур1ш 1111тере-
с11, усмихна се II каза :- Вне сте осведомени за наредбата...
В читалнята е неудобно да се 'lете
,Пламъкът' на Гео. Hamt разб11рате ?..

Н11е добре знаехме за това неудоб-
ство, още повече, че мното от леr110·
11ер1пе живо се ннтересуваха какво
четем.
• - Ще то вземем за домашен про-
•шт- побърза да намери 11зход Богдан.- Сп11са1111ето не б11ва да се изнася
11зоъ11 611бл11отеката- продыжн Вичо,- но, ако желаете, тук можете да го
преrпедате.

Подадохме с11гнатурата. В11чо Иванов
натисна эоъ?,еца II по,ю.111 М. Сиракова
да му до11есе за справка отбелязаното
о сигнатурата списан11е.

IIШOГ(J

Едва л11 нма шrкоА от nо-стар11те 11

редовни 1111тателн на Държавната би·
бпrютска •Иван Вазов• о Пловд110, коА·
то да не е бил обсn)· жен от дмrого-
д11шната с,1уж11телка Мар11я Тодорова.
До нея са се от11асял11 11ау•111и работ,
шщи и ученнци, хора с разп11L1На В'ЪЗ·

раст, образооа1111е II профес11я, дошли да
намерят необходимата им кю1га, списа·
ние 111111 вестник. В повечето с.лу11а11 само
като 11уе заг11аоието на търсе-ната кш1 ·

га, др. Тодорова може II без с11г11атура
да 11амер11 това, което е 11еобходш10 на
читателя. Стотици пъти на ден и много
х11ляд11 пъти в годината са nроехтявапн
бързите стъпк11 па съвестната бнбпио·
текарка по кор11дор11те II стълбите на
юшгохранилищата, винаги о ръцете си
тя е носела II давапа на довоmшя чи ·

тател исканото.
С много труд II старание е постнr-

нала Мария Тодорова това маnсторство
в работата с11. Двадесет II петте гсд111ш,
които тя е прекарала о 611бтtотеката,
11е са минали .ca?ro така• - за наб11·
ране на трудов стаж. Още от първите
месеци на постъпоанеrо си през 1933
год1111а, др. Тодорова е заnочнапа с ам-
биция, любов н стара1111е своята работа.
Много часове прекарвала младата ,па·
зитепка• над каталозите и б11блиотсч·
шпе шкафове, 11звъ?1 пряката с11 рабо-
та за обработване II к,1ас11рапе на 110 ·

вопосrьnилите периодични нзда1шя.
Неnното желание е бнпо да научи це-
т,я каталог наизуст, да знае мястото
11а ос11чю1 крепостни к11иr11 (тези, }{OJITO

са на постоянно място в шкафовете). И
деnстштепно Iя успява да постигне
това. Нешо повече, тя открива, LJe 11я·

кои кш1г11 в хранилището нямат картон
о каталога, затова тя започва да сн
вод1t тетрадка за такива екземпляри. за
да се нопълнн II обогати ката110гьт. Но
11 до тук не спират амбиuю1те на вдъх-
новrната библиотекарка. За да може да
обспуж1t на всяка цена читателите с
търсените матернал11. тя се запознава и
за11омня 11е само зэглав11ята II мястото
на всички стtсаю1я и оестшши, 110 и
отдеп1111 по·важнн стапш в тях, за да
,1оже да ги пред.11ожи на нуждаещите
се.

Показн.;та работа 11а др. Мар11я То-
дорова се високо оценява не cawo от
ч11тател11те II ръководството 11а б11бпио-
теката, но и от Министерств010 11а

Живият kаталоr
просветата II купrурата, което 11аград11
преданата служ11тепка със зпаL1ка за
01л11ч1111к. Но скро?шата б11бп?ютекарка
все още не е доволна от работата с11.

•Още м1юrо юш да уча, още много
трябва да дам 11а б11б.?иотеката и •шта-
телите• - казва тя.

Сега Мария Тодорова работ11 като
регистратор в разрасналата се б11-
бп11отека. Тя е много доволна от това,
че всяка нова книга постъпва наn-на-
пред np11 11ея, че тя първа се запозна-

11.Sлат;

мерите всичко, каквото пр11тежаоа бог? н па

т11ят фо11д на б11бп11отеката ,Ио. ВазовJJ:?я ?
С право 11еА11ите копег11 11 копежк11 11? 811 •

р11'13Т др. Тодорова .Ж1ш11ят каталоr;;;,;уш1
на б11бл11отеката. 1ова

С радост и готов11ост се отэооаоа oc1:Jt111111

ю1 път др. Тодорооа да услужи II пг 113 бъ

могне не само на ч11тател11те, 110 11 'Lколегите си. Тя помага на по·млад11т
да усвоят бързо и добре работата с

човек
п.,щ

1 ro 0
npac?
il?ro,

? Н11111

11Ъд!
r.що
:?шата
?ек:

? ращ
"1t 192
1\11, че?Ila

!iiiнe 11

?.?wещ
?тур?
Clt:mat
'ОТо 1

11) сте
Ше- от

t::Ч!i!re
11311(

enc
11L10вд

?Общ
предао.1 ю1 11атрупа1111я от дълги год? ·.

rата
1111 OПIIT II пре,1;:1 всичко С ЛIIЧIIIIЯ С ПЪрв,

пр11мер '"' показва какъа трябва д\?е Р

б 11'
сец·

бъде IICТIIIICKIIЯT б11бn11оте•1е11 ра OTIIII l'lt ca,i:.
Разрасfrалата се работа 11а б11бл11от 11/ie п

ката, увеличаването броя 11а читате.111 на на

11 к1111г11те не n.,ашат усърд11ата 6116.111 :са,
текарка. Тя се безпокои са1ю от тоr, Pllя

че за пю6111,ште 1'1 юшr11 11 ч111атс..111

станало вече доста тясно, а пък II ni
голямо удооопствие 611 отс,1уж1ма 11

следните си год111111 о 11ооа 611б,111отt:•1u

Др. Мария Тодорова 11а своя работен участък

ва с 11оnото TO!itчe. LJ.11e11 на тристахи·
пядното юшжно семеnство. След вшtс·
пане на 11ноентарш1я номер др. Тодо-
ров.., се погр11жва да .облече н стегне•
к1111гата, т. е. праща я 11а подвърз11я.
Прибра.,а я от к11иrооез111щата, тя още
веднъж се заnоJ11ава със заrлаонето и
характера 11а к1111гата, така че 11ред11 да
отиде к1111гата за с бработва11е 11 о ката-
лога, Тодорова е направила вече n rm.·
пата си тооз обработване II я е подре-
дила о w11огоброn11ите рафтове 11а го-
ля1,1ата си па?1ет. Ето защо, потърсите
пн някоя б11ло стара, бипо съвсе•• нова
книга, др. Мар11Я ще в• помогне да па,

сграда.

Григор Григоров
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75 ГОДИНИ ДЪРЖАВНА БИБЛИОТЕКА .ИВАН БАЗОВ•

ВАСИЛ КОЛАРОВ
ПОСЕТИ ПЛОВДИВСКАТА БИБЛИОТЕКА'РХе?

Една ?е вече 1,
!l!сщ?
?. K°'1i
18

ro.11r.i.

со.,?
а, !OfЕтн?1о?
I anit. Народната биб11иоте"а,
>р

•

IIOJe?
111не ?•н · зето с особено голям интерес раз-
11;а1<\1 ? .,ia първото по големина о странатае ta-i, ,rохра1111п11ще, читалнята II многото!lllfla
\Jlaia t;; н1111 стари ръкописи и документи,
в11? 01: 1р111яоан11 в Пловдивската библиоте .
за IIJ."" Ton прояви особено голям ивтерес
611б.1,? ? старите прогресиени пе•1ат1111 из-1Рно-? у3 пey'GI:

·,?я, :зто вестник " чигелско дои-
юд?..1? ение от 1898 г., иэааван във Варна,
вс»'i\1, в който самият Васил Коларов е б11,,
СВё!а. ,н от най-дейните сътрудшщн. Раз·>рнс ,1...

1er.o ci' ?да също така и задграничното 113•

1l!OftЦJi
I не ua .Работ1111чес1ш веетник-,

с""'"1 t:дактиран във Виена. В него намери
а бнщ-,\

ьзванието към българския

в.,с11,, Коларов веднага сnед приети-
1rо си пожела да разгледа Народ-

tт:1 бн6.1иотека и Народния археоло-
.ескн чузеn. Придружен от посре-
1111,е, топ посети

народ,

IИ

11а&111раше в забвение в едни шкаф на
библиотеката. След това топ раэглеш
някоя стари ръкопнси, сбирки от xvвек, писани на слввянски език, както 11

много архивви к1111жа и писма от сбир- t
ката 113 Яким Груев, Неофнт Рилски 11

'
други възрожденци. Васнn Коларов из-
каза мнението, че тези стар111111н до-
кументи II книжа са

неоценимо богатство за на-
шата култура

вземе

бързи мерки за построяване
на библиотека,

със съоrоетното книгохрапипнще, за
да се запази това огромно нааионалио
богатство. Между другото той каза :
.Отечестве1юфро11товска България
ще върви не само към материално
благополучие, но също така и към
всестранен културен разцвет".

Из в-к .Отечествен глас"
от 4. 11. 1947 rод.

Лkадемиk П. С. Державин
и Пяоваивската народна библиотеkа

-·-,.
IОРНf\МЕНТЪ И БУКВf\1
I.,
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j
110 случай 75-rодишния юбилей

;f'V'OL!НJ\l.'\ SИ5Л,IO'F.кr, ВЪ П11<1iШ118Ъ

I
Я узнал, что Ваша библиотека, носящая иыя Ивана Вазова, в пынешнеа' ·

•
I

гову отиечаег свсю 75 петnюю дату сушестеования на ниве 11арод110Я купьтурuниноп?r.111;АН(!i1'1>
I [опгарин II что основавве бибпистею, свявено с· русскии публицистои А. А.?-? tи r,tц?«)iUU1.,."

I
Ба1uмаковым.

Примите от 11е11я самое сераечпое приветствие no втоиу nоводу всеиу
, Вашеиу колnектнву, которыn мое етап бл11зкиъ1.

Желаю веем Вам доброто адоровья и цовых творческих успехов в Башев

Червеноармейци?читатепи

?? ??::v,,-?,?,?
.. ""'i

3,._g5f..._a '',;
Об.tасrнат? В?tб.апотет;а ще бжце створена за· пtб.iи?;

вата сnоредъ c.Jf!)l.yющiwo рас11рtдt1?пие 1щ часощ?тъ :nptз,
всnка о??дмв:ца. '·

1). Въ Щ:щдf;.rnuъ часъть 01,'Ъ 4 до , 6.l'Вцъ n:.:адп1.
;

2}. Вь Вrораинъ < < 9 м 12 ?p-1.Jta е
.; 3). Въ Ор?да с 4 до. 7 (;д.ъдъ <; ,t). Въ tfетвъртъsъ ? t 9 дu 12 np1i'д-a '" е
5). Въ Петыiъ е < 11 до- 7 е.1'Вдъ
6). В:ь С?б. от.ь 9 д:о 12 1rp. ш.в 4 l{O 7

. П.?овда.въ 17 Gе11'Nэи11риИ 188 2 rод.·

Yup. па 06.J. Sи6.tиотеsа в Myзeff
А. Башма11овъ.

волюционниге традиции па нашия сво-
бодолюбив народ.

За чест на Пловдивската народна
библиотека II на 11еn1111те скро111111 сът-
рудпнцн през целия фашистки режим
тя остана вярна покрай на свободолю-
бивите иден на Възраждането - най-
величавата епоха от нашата предосво-
ёожленска история, на повицияга на
трудовия народ о борбата с мракобе-
сието II тиранията.

По едно случайно съвпадение, о
деня на моето постъпване на сnужба,
по н111щ11ат11ва на Народната библио-
тека-музей бе образувано Пловвивско-
то археологическо дружество, ду·
шата на което станаха видният плов-
дивски обществеинк - адвокатът д р
Александър Пеев, разстрелян вваае-
сет rод111111 по-късно от фашистките
палачи II неговата другарка Елисавета
Пеева, впоследствие главен б11бп11оте-
кар на Народната б11бл11оrека. То rpy-
пира около себе си эначителна част от
напреаннчаоата 1111телнrе11ц11я 11а Плов-
див: адвокати, лекар11, художшщн, арх11·
TCKTII, спужащ11, ОКЛЮЧИТС.'1110 цеп11я
бllблнотече11 персонал и с11 постави за
за.1ача 11е ca)tO да рззкрнва, запазва и
поддържа "сторнческнте паметници 11а

нашето далечно н близко J.шнало, не
са„0 да по11уляр1ш1рз бъnrарската
11стор11ческа наука н изкуство, 110

rпав110 да сее широка npocвera сред
11арод1111rс мас1, чрез събра1111я, сказю1,
забаон, устроnва1111 предшшо о сало1ш-
те 113 Нзрод11ата б11бn11отека.

Б11блнотеката вземаше акr11в110 уча-
ст11е пъп BCltЧKH култур1111 11В'1111131111Я О

града. Тя разтвор11 широко вратнт? си
за хората 11а ку.пурата, 11а 11ауката, за
жад1111те зз просветз трудови хора.
Morar да се посочат 11\lе11ата на де-
сетк11 куптур1ш деятеп11, пр11доб11n11
нзвестuост 11 обществена з11ач1111ост

чре.s и с помощта на Пловдн,ската нз·

•j

,J·----------...-...-,.. ..i..:д....-;

Пътs1т на •1ерве11оар"еnщпе бе вече
отворен. Ежедневно нлваха uce нощ1
11 110011 боnuн. И1шаха оф11цер11, идваха
uоtlшщи. Идваха поедшшчно, идваха
групово. Библиотеката за 1945-1946
rол.нш1 вклю?ш u числото на 11итател11те
си голnм броn червс1юармеnци, което о
11еn11ата 11стор11я ще остане една or наН-
хубавите it стра11ищ1. Това бяха боАuн·
те от lll Укра1111ск11 фронт.

Тезн скъпи за библиотеката читатели,
вс11•1к11 в униформа, бяха служащн и
работ1111ци, учители и сеJlяю11 тех1111щ1
и худож1шци. 611бл1101еката 11м стана
любимо място. Сnед суровиn военен
живот за тях тя бе една от нишките,
която ги връщаше към 11ормалшш. щ1-
ре11 живот.

Интерес,пе им бяха наn-разнообраз,ш.
От научната кннншшJа, художествената
литература до репродукuюпе на мая.
сторите в 11зобраз1пел11ото изкуство.

Стана така, че не само ние им да-
вахме юшr?t. но и те даваха на нас.
Така прогресивният амер11ка11ски писа-
тел Теодор Драnзер у нас беше познат
само като име. Нямаше шнцо от него
в б11бтютеката и аз прочетох за пръв
път неговия роман ,Сестра Керн•, да·
ден MIi ОТ CЪBCTCKII офицер-наш '111·
тател.

В началото на 1945 r. библиотеката
бе посетена от председателя 11а Съюз·
11ическата ко,шсня маnор Магардумов.

Тоя искаше да разбере какъв е имотът
на библиотеката и би •111-1 могыt да се
поnзува от чеrо. Като разбра, 'le б11-
б.zшотеката не пр11тежавз шпо един
екземпляр от .Историята 111 BIO I (б)"
осд11а1·а 1111 11Зnра rн 1 О екзечпляра.
Така та1и к11иrа влезе за nр1?в rrы о
б11бл1ютеката.

Изобщо връзката между Комисията
11 б11бтютеката беше много здрава Това
бнбл11отеч11ата управа не 11por1yc11a да
използува, като чрез съ11.еяств11ето на
11еn1111я председател успя по първия
ешело11, за,шнаващ за СССР, да изпра·
111 наши изп.а1111я до биб.r?иотскн о Съ-
ветската страна. с което се -rури нача-
лото на ю111rооб.11е11а JJII със СССР.

Чест бе за града ни прем1111аването
11 nресrоят па слаоннте защитющи на
Сталинград. Б116.r?иотечннят колектив or
това орсме запази светъл и скъп cno?1e11
за тез11 скроыш1 rеро11-осообод1пел11 на
нашата страна, а за библиотеката това
с наА-сrJет.'Iата страница от наn-новата
й история.

Тези съоетск11 хора от разни краища
на обш11р11ата съветска страна, напу-
щаnкн града ни отнасяха със себе си
сло?tена за нашата, страна, за нашин
град, за нашата библиотека.

М. Сиракова
зав. отдел при Държавна библиотека

1Ив. Вазов•

Държавната бибпиотека „Ив. Вазов••
в моя обществен и книжовен живот

От септември 1889 година, като съ-
дия, с едва що наболи мустачки и
бµада, и до ден д1Jешен, когато съм
навършил 90-годншна възраст, т. е. це-
ли 68 rоднни, аз съ,1 честит да черпя
от библиотеката нужните научни све-
дения и да1111и за моята профес11онал11а,
книжовна и обществена деnносr1 като
оинаrи съм на11шра11,ценната подкрепа
11 услуга на просеетсн, ревностен и
веш неин персонал. 611б.л11отеката е 11

ще бъде един бnестящ фар за наука 11

просвета не само эи Пловдив, не само
за България, по н за nсичю1 чужденци,
конто nр11бяrва r до\ 11еn11ата съкровищ-
ница. за да обогатят споите знания.

През 1926 година се чествува пет-
дссетгодншшшата от Априлското въ-
стание. I<ато предс?ател на юб11леА·
вия комитет в Плов,днв бях помолен да
напиша една малиа кш1жка по тоз11
слу•1аn. Това трябваше да ста11е в 3-4
д11н. Само бnагодаренне на б116п11оте-
ката можах да 11зпьп1-1я тази задача. Тя
ми достави всичкия фактичесюt, 11стор11-
чески и науt?ен материал. въз основа
на коnто изготвих юбнnеnна брошурка
от 34 страшщн, със съответните илю·
страц1111.

През 1926/27 rод11на като председа-
тел на доужсстuото на пловдивсю1те
журнзлист11 бях натоварен да изготвя
ед11а сказка на тема „Разв11тието на
пловдивсю1я пе11ат от Освобождеш,ето
до д11ес11• За проу1ша11ията си пак при-
бягнах до успуrите на библиотеката.
Голяма беше иэн?шщата мн II гордо·
cna ?и на пловдиnчашш, когато видях
теченията на пове11е от l 2U вестника,

" 1 събра1ш, подвързана н подредени, пред
J себе с11 Работих върху тях nooe11e от
·i тр11 месеца. l{олко е пълна колекцията

па библиотеката се вижда от факта, че
в нея не намерих само хумористи11е-
сю1я вестник .lllap11-вap1,•, 11здаоа11 от
Лашелер11 през румеп11rtско време, за
съществуването на който се споменава
в nротокопнте на Областното събрание.

Не веднаж и о моята юрндическа
деЛ11ост съм търсил услугите на биб-
лиогеката. макар че имах вече со/Sстве-
11а бибтютека, а ползувах и таз11 на
адвокатск11я съвет. Особено цен1111 бя·
ха аа мене някои съчине1шя no съпеб-
на мещщина, ко11то притежаваше само
народната 611блнотек:1. С1rитам, че е
изпшшrо да изброява,? 11 другите мно-
rоброnнн справки, лроу11пания 11 )'Слу-
ги, к-ы, които съ,1 прибягвал в бнб·
лиотеката. За цължсн с ьм обаче тука
да изкажа пуб;1н111ю моята дълбока прн-
знзтелност за голямото съдействие, което
съм 11ам11рап в1111агн от д11рС'кторнте 11а
библиотеката II целия 1'1 персона.11.

Ако не беше законът за задължите."1·
шш депозит и подаянията на отде.r?нн
лица, 611б..1шотеч11ото наслсдстоо от ми-
налото би било оскъд110. Новата власт
след 9. IX. 1944 rоди11а даде мощен
тласък II на бнблиотечпото дело. 6116·
лнотеката освен храшншще 11а к1111п1
етапа 11ау11ен институт с многократно
nо·rот:·ми задачи. Днес неАното богат-
ство расте 11е11мооер110 бърже, благода·
ре1ше на планомерната и постоянна no
мощ, която държавата оказва на всички
културни ипст11тути в Отечеството 1111.

Прrд очите ми е дългият път 113

разш,тнето на бнбтютеката or младен-
честоо ·о й до днес. Радвам се от все
сърце 11а прrпълненитс книrохра1111лн-
ша, още повече радва душата ми ен-
тусиазираната маса от млад11 ?шта-
те.'lи, за ко11то старото зnание на РУ·
мелнАското о5пастно събра1ше е вече
тясно. Бнх желал да дожиuея щаст1ш·
вия ден, когато нашата об11чна бнбтю-
тека ще се сдобие с нова, модерна,
отrооаряща на всички съnремешш
нужд11 н изисквания сграда - 11ст1111-
ск?1 храм на кудrурата н просветата -
и о тържестое1111я моменr на откр11nа-
11ето й да мога да ст11с11а ръt<а на не-
у,юрннте б11б.шо1еч1111 труженици, 11011
добр11 прнятеnн II сътруд11нц11.

Н. Каблешкоо

Богата книжовна съкровищница
родна бнбпнотека. да вземем за при·
мер п11сатеnя Ннколаn Раnноо. Именно
тук ron създава своите първи произве-
дения, конто за кратко време го изди-
гат до рав1111щето из нашите в11д11и
писатели от онази епоха.

Тук работи в продължение на десет
rоз111111 (1934-1944) 11 писателят Внчо
Ива11ов, като издава редица кр11т11ческ11
студии из обnастта иа 11зобраз11тел11ото
изкуство - к1111rата му за Иван Ме·
стрович, литературни есета II портрети,
пооест11, разкази.

Аз 11я,1а да се спирам подроб110 оър·
ху деnността ,ш десетк11те друrн наши
обществе1ш II куnтур1111 деятели, върху
конто, според тяхното собсrвено nрнз-
11а1111е, Народ11ата бнбnиотека е уnраж·
1шnа решаващо впняn11е и без ч?1ято
ценна помощ те не б11ха no.11yч11n1t
оная завидна култура, с която основа·
теnно се гордееха. Не мога обаче да
от•шна с мълчание 11це11ата на тр1,ма
JIЭТ"ЬKIIЗTII ХУДОЖIIIЩН - ПЛODДIIOCКlt
rраЖда1111. Думата ми е за народния
художник· реал11сr Христо Стз1N?о н за·
служ11nнте Jудожшщн Цзнко Jlaopc1100
11 Дз11а11л Дечев. •Без нсnната все
стра1111а ПО)tощ - тоьрдят те - 111,е
едва п11 611хме бшш това, което сме
днес•.

и?1еrо н впня1шето па Плоод1шскаrn
11арод11а библиотека като пъроосrс11с11
11ay1re11 и културен 1шст11тут uт 11ащtо-
ш1ле11 мащdб бяха далеч 11адхвърn11лн
оече rрашщ11те ш1 нашата Ро?нша. Тя
бе дuбре швест11а в цяпа Европа 11
особено в Рус11я, peen. в СССР. Т• во-
дt'Ше ож11оеш1 кореспо1це11ц11я с реди·
ца ку.11ур1111 11 11а)•ч1111 учреЖде1111я в
чужб11иа, а nenwпe нцдння се търсе-

Русин Филипов

ха всякъде. От не11зчерпаемата съкро-
виwниuа на знания 111 мъдрост на На-
родната библиотека в Пловдив черпеха
с пъпни шепи II редица чуждестра111111
уче1111.

Крупно културно историческо събн·
тне в живота 11а Народ11ата бнбnнотека
от началото 11а 30-те rод111111 бе всена-
родното чествува11е 8О-rод11ш111111ата от
рожде1111ето на народния поет Ива11 Ва-
зов, устроено по 11шщ11ат11ва на биб·
тютеката. Както е 11звест110, през 1880
rод. Вазов се устанuвява о Пnовд,ш
като депутат or Обл?стното съ6ра1111е
11а Източна Румелия и секретар 11а не·
ГОВIIЯ Постоянен KOMIITCT. По онова
време Пловд11в е 11аn-куптур1111ят це11-
тър в страната, а Вазов стuн начело
11а тоя куптуре11 ж11оот. Тук тоn съз·
дава ед1111 от 11аn-хубав11те си произве-
дения. като одъхновеt-tата „Епопея на
забраве1ште· 11 др., а в сътру111111чество
с Констант1111 Величков учредЯоа и ре-
дактира n11тератур110 общественото спи·
саш,е , Наука·, rрупнраnо около себе
сн ц,nня куптуре11 елит на Румепнn-
ската стоп1ща.

Чествува11ето 11а Вазов, зам11сnе110 11

орrа1111з11рано от П.,овднвската 11арод11а
б11бл1ютt:кз, е e.t11a от шаn-соетл111е
страшщ11 о неnнат.? дъ.11rоrодишна кул-
турна история II тя с гордост 11ос11
днес 11мето ш1 своя патро11.

Доn?е 19 мзn 19J4 rод1111а. Тая дата
бележи възхода шt ф.1ш11З)tа, зас11пвз-
11ето 11J реакцията. По.111т11чесюпе nap·
т1111 бяха разrуреш,. Г.1ав1111ят удар бе
васоче11 естествено срещу работш1че·

ската класа 11 11еnи11я ава11rард. Но
съща ra тая дата бележи II възхода на
борбата срешу 11ад11rащата се реакция,
за да бъде сразена окончателно и за-
в1111аг11 само десет год111111 по, късно.

От тоя ден нататък, въпрекft забра·
ната 11л11 по-точно тъкмо поради нея,
.забранената•, ,.прокълнатата• литера-
тура в Народната бнб.шотека 11аn-м110·
го се търси, 11аn-м11оrосечете1 11аn.ши-
роко се използува. Чеrат я мпадеж11 11

деооАки, четат я 1штем1rе1п11. nрся r
я рабопшцн II служ11тет1. Тъкмо от
тази дата 11а1атък броят на ч11rатеп11те
вместо да намалява, непрестанно расте.
Достатъчно бе да се обяв11 едно про11э-
ведеш1е - бнnо то нау•шо 11л11 худо-
жествено, за „за6ра11е110•, за да запо11·
11е то да бъде предавано от ръка на
ръка.

Hnn-мнoro 11ете1111 автори от онова
вре}tе, освен кпас1щ11те, бяха: Топстоn,
буревест1111кът Горки, Мнханп Шоло·
хов.•прокъn11ат11те• поет11 Хр. См11р·
11енсю1, Гео М11nев, Н11копа Йо11ков
Ваnцаров. Техшпе про,сзведе11ня се
преписваха на маш,ша, разпространява·
ха се в хиляди екземnпяри, заучаваха
се 11а11зуст. Особено характере11 бе
с.1у1шят с пое.,шта „Септември• от Гео
Милев, ,.Москвз• н "Кош11щ11• 113
С\f11р11е11ск11, .Мотор,ш '1ес1111" 1r.1 Вап-
цзров. Тезн or11c1111 с.1ова одъх11оояв.1,а
с1111осете на 11npo.:i.a в епи?шата борба.

А какво да кажс».1 за 11аш11я пер110·
д11че11 nеч.1тl Наn-мноrо чеге1111те спн-
са1111я II оестшщн от 011011..1 opc,te бяха
„П.11,11tък• на Гео M11.'leo, .. Ф11лософск11
преr.1ед• на М.11хапчеu, ,РЛФ·, ,Ехо•
11 др. И днес още п11чзт по тех1ште
стра1111ц?1 сnед11те от онази епоха.
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Опазване на библиотеkата
от посегателствата на реаkцията

Поканата да наш,ша своите спо,tе1ш
от годиюпе на мопта с,1уж6а о Плов-
дивската народна библиотека съживи о
?tell едно м1ша,10, ТО.'IКОЗ paЗ.'IHЧIIO от
д1111те, в които жнвее,r днес. Трябва да
добавя веднага. че II тоrавз ч1111оп1111·
шпе в това ку.,тур110-nросвет110 учреж-
де1111е работехме с гордост II радост о
него.

В бнбпнотеката сnужнх от 1926 до
1933 г. ТовJ бяха rод111111те 11а упра·
влснието ю Сговора (до 1931 r.), rодн·
шпе на nee nu-нauro настьпващttя фа-
ш11з1,,r в общес1вено-попиrическия
живот.

П,ювдивската народна бнблнотек•
под ръкокодстоото 11а директора Б. Дя·
коо11ч и по-късно на И. Радославов, се
бореше да за1шз11 своите позш11111. Дя-
ков11ч се стараеше да о,сази б11бn1юте-
ката от посеrате.11стватd н.1 фаш11з,1а
както по отношение на nерсо11ала. та·
ка 11 по отношение на неltните к1111-
жов11и н просветни Зdдач11. Благодаре-
ние на авторитета II известна са,юсrо-
ятеп11ост, коя10 си беше нзноювал, тоn
не допускаше цензура о б11б,,иотеката.
Съветваше 1ш да 1111вевтира,1е н съ-
храняваме (макар II в спец11ал1111 шка·
фове) нелегални издания от чужбина.
които някои пол1пнЧ('СЮ1 емигранти се
сещаха да 1ш изпр:1тят. А при едно
свое пребиоава11е о София, сnед ван-
далското разгромяване от фашистите
на Народния дом на l(ому1111стическаrа
нартия, Дяков11•1 бе ус11яn да се дuбере
до 11звестш1 матершt1111, коrtто пренесъл
11а съхранение в Пловдив?ката бнбпно·
тека. Препоръчваше 1111 да r11 пазнм
като цсюш за историята материади.
Между тях 11маше с1111мю1 от маннфе·
стацин в Петроrрад II друг11 центрове
на ревоnюцнята в Русия, с лозунгите
на възтържествувалата нропетарска ре·
волюш1я ПОJ ръководството на болше-
в11к11те.

l(uraтo ностъпнх в 1926 r. в Ппов-
дt-1вската 11аролнс1 библиотека, тя при-
тежdоаше високо кnалиф1111ира11 персо·
нал, с r.ааве11 б116,111отскар Ннкопаn
Раn1юв, заместен ппос.r?едстш1е от Ио.

Кът на ю111rохра1111л11щето
на б11бп1ютеката

Могат да се посочат 11ме11ата на де·
сеткн 1111таrе1111 - като Мitтко Фантето.
Анrе., Вълчев, Никола Инджов (l(apa ·

танас) 11 др., ко>1то воюваха с врагоsе·
те на народа като партнэанн 11.-1и тех1111
сподв11ж1111ш1, оъоръже1111 не само с
оrнестре.11110 оръжие, 110 11 с маркснстко-
лешшската 1шу•111а фнnософня.

Рсакцнята продължаваше да вн1111ее.
И колkото повече 11абл11жаваше 11еnш1-
ят 11е11збеже11 краn, тоnкова по-свирепа
ставаше тя. В ч11та.,11ята на б11бn110 rе-
ката се появ11ха J1ов11, 11ею111е1111 „1шта-
те.r?и• - преоблечени пол1ща11 11 таRни
агенти. Но тия 11езваш1 „ч11 rатепн • не
идваха о тоя храм да свеще11одеnстоу·
oar, д I се просвешават - те прекрач·
взха неrооня 11par1 за да кощу11ству-
ват1 да го сквернят със своето прнсъс-
тш1е, да nровою1рат. Но не 11м се уда·
де. За 11ест на бr блиотечш,я пер:онал
като цяло, тези 11ека11е11и rостн бноаха
своевременно раэкрноани, демаскираш,.
обезврежда1111.

Успоредно със зас11.,ва11ето на реак·
ц11ята Наро?11ата б11бл11отека нэnо.,зува ·
ше ед,ш 11,111 дР)'Га фор>1а на борба;
някои от неnннте с.,vжиrе,111 поддържа·
ха пряка връэна с Партията.

Б11бn11отеката продмжаваше да снаб-
дява соо11те многоброnнн 1111тате.'111 със
забрз11ена nporpec1ш11a литература.

Зacnyra • на Л,1овд11вската народна
б11б.111отека е II опазването на богатата
11ауч1ш 6116:шотека на Бъ.,rаро·съвет?
скоrо дружество в града, търсена под
дърво It К3\tЪК от ПО.''11ЩНЯТ3 СЛС;t не-
говото разтурване, rр11ж.11шо укрита в
11еnш1те к1111rохраш1.11tща, за да с? пре-
даде 11епокътната с.,ед 9 cenтe11np11.

19? 1. Воn11ата е къ,1 своя крзn. По·
бедата се носи въn а1,3зуха. Носят я
во11ш,те на непобед11,tата Червена ар-
1.111-'1, paзrpo)lнna коваршtя враг, uосят

Раао,лавов.
Ед11а особеност зз 011еэ11 год111111 бе,

че по.:? об.цоrо управ.,ею,е 11а б11бл110-
теката се на,rнраше и музеит.

През 1926-1933 r. по ПОЧIШ на На·
род11ата б11бn11отека, 11.111 np11 11аn-зсn-
11ото неnно у1?аст11е, бяха осъществени
реднна 11111ншат1ш11 от rоля,10 културно
11 oJщecrdeнo з11а•1е1111с. Така през
1928 r. б? създаден rраж.:1а11ск11 ко>111·
тет за поставяне ва възnоме11ате:111а
ПЛОЧi! 113 къщата, О която С ЖIIBS.Л JI
творил народният поет Иван Вазов. За
съжа.1t.>1111е, СЗ\10 с.11ед IIЯКОЛКО годшш,
uъnрекн тържественото обеша1111е на
обншната ла откJrnи II запази тоэ11 до?,
тоn бе съборен II на нerono >1ясто нэ-
rрадено частно ж11.1111ще. Така нехаnно
се отнасяха буржоаз11нте уnрав111щ11
къ?1 uсшште ламетшщ11 на града.

*
Известно е, че в онези год111111 дър-

жавата съвсем не беше щедра към 1111-
ститутнте, които имаха за задача да
съб11рат н опазват паметн11ц11те II оцс-
пе.1111те остатъщ1 от материалната и ду-
ховна култура 11а миналото. Затова nо-
просвете11и rражда1111 се орrаннэ11раха
в археопоп1ческ11 дружестоа, конто
поддържаха н разпа.11оаха любовта на
"арода към старишсте II съдеnствуваха
за тяхното събиране в музея 11.'111 11а
съхранеrше по места. 'taкова дружество
се създаде II в Пnов шв. На IV ре·
дове11 конгрес на Съюза 11а apxeo.1or11 •

ческнте дружества, състоял се в Плов·
див бе орrа1111з11ра11а една изложба. Тя
с11 бе постао11па за эадаt1а II деnстш1·
телно успя да покаже забе.'1еi1<11тепн11
документи за ку.,турното, битово II сто-
панско състояние Hd П.1овд1ш за един
период от ед110 сrоnетне назад - eno·
хата на Възраждането.*

По време на земетресе1111ето в 1928 r.
Пловдивската библиотека претърпя
тежки поражения. Тя бе една от наn-
разруше1111те сгради в града. Земетре·
сс1шето показа голем11те ко11структ1ш1ш
11едъз11 на таз11 стара ппстроnка от
1885 r. По този начин голя,rото юш·
жовно богатство на библ11отс?-.ата, кое-
то тогава възлизаше на б.'111зо 150 хи-
ляди тома, се оказа между срутените
стени, изложено на дъжд II попреди.

Тогава директорът Дяковнч постави
правнnно въпроса : не възста11оояоа11е
на старата сграда, а построяоtше на
нова. Но тоз11 въпрос не попучн разре-
ше1ше. Нека се надяваме, че 11аrо.111ата
впаст, която проявява такова разб•1ра11е
11 любов към култур1111те II просuет,111
ш1сп1тут11, в деня на чествуоанстn на
75-rод1ш11111ната на б11бл11отеката ще
вземе поч1111 за създаоа11е на подход,.
ща сграда, *

Днрекrорът Дякович с голяма yno·
рнтост отстояоаше правото на бнбпно·
тск::?та да нэдаоа своя „Год11шн11к-, в
коnто освен офнщ1ал1111те матер1tаn11,
редовно се поместв.1ха стапш, 11зве·
стня и др. Годнш1111кът е бил оценен
високо 11 зад rрашщата, тъn като да·
8'1.11 HCIIЗ представа за JICTIIIICКIIЯ ЛltK
на бибтютеката н за неnната културна
и 11:1.учна р?ля.

Сб11рк11те на б11бп11отекаrа се поnзу·
оаха, а с11гурно н дне?; се nо,1зуват с
11зосст11ост в чужбшш. Много ученн·
чуждс11ц11, конто 11дв.1ха нл11 минаваха
през България, се отб11оаха о Пловд11В
11аrоч110, за да прегледат ръкот1сt?ата
сб11рка или други редки б11бл11ографск11
ЦCIIIIOCТII.

Това са (само някоnко 110,?ента от
богатата 11сторi1я на Плоод11пската 11а-
род11а б11бп11отека ,Ив. Вззов•, която с
право •1ествува своята 75-rодншна пло·
дотворна делност. Ел. Пеева

я чутов1111те 11арод1111 парт11за1111 от
дебрите на Бапка11а. Наред с rовз оба·
че ожссточе1111ето на врага, плод на
безс11т1е н ярост, расте с дни II часо·
ве.

Бомбард11ровю1те над r.111р1111те градо-
ве II села зачестяват. Управпе1111еrо 11з
Народната б116.111отека реш11 да евакун·
ра цялото KIIHЖOBIIO ш,ущество в с.
Чернозем.

Непосредстве110 подир победата на 9
септемор11 19·14 r. Народната бнбnноте-
ка о Пловднв застана отново на своя
боеви пост 11а фронrо на куптурзта 11

просветата.
Новото време наложи нова същест-

вената фор,щ в структура, а на обшото
учрежде1111е. За да отговори 11з 11арас-
1шn11те нужди ua въэтържесrвувапня
11аро.:1 от широка соu11ал11ст11ческа npo·
света, 611б.111отеката трябваше да се обо-
соб11 в самостоятелно учреждение. от-
дел110 от r.1узея, което стана през 1945
roa. Тая рефор11а 11з11грз своята бпа-
rотвориа роля в рззв11т11еrо 11а 6116.1110·

теката II на ?,узея.
Първите гости 11а Народната б11бn110·

тека иепосредстоеио сnед освобожде·
1111ето 1111 от фашисткото робство -
това бяха червенозрмеnuнте от 111

Укра1111ск11 фронт, боrатнрнте от Ста·
л1111rрад.

В деня на 11еnнзта 75·ГOЗIIWJIJIIIЗ

равеио след кървавото септе&tврнn-
о въстание н подп11са110 от Георги
,1111тров II Васил Коларов. На при·

не """- ствуващ11те 11anpan11xa снлно
>116.1нo:it ,ечатленне голямата вещина 11
11rврн•. ,з11аиия на Васил Коларов по ли-
:елезн11

Още ературата от нашето Вьзра,кдане.
ъна н1 r ·tдружаващ11те Васил Коnаров бяха
е Чetot ,уденн or факта, че тоn потърси ед1111

1??.
1!1 1р рома11 от полсю1я автор Снrнзмуид

tиnковсю1 Еж ,На разсвете·, преведе11
J·нъсво руски, коnто третира сюжет на епо-

пре,11 ra ua Българското възраждане и
11?'0Г::,: 1рнпското въстание. Трябва да се

Г,акао пежн, че тази к1111rа до сега сеД.?,РМ•1[{------------------------

Иwето из rоле?шя съветски учен 11

:. paoo;u е по-голям приятел на бълrарсю,я
,ян• и 'il po;i. НиколаА Державин бе лобре

npol( ст,ю на нашата напредничава ,ште-
1, щ? 1щ11я, 1ю трябваше тоn самият да
ro.iя,цn. lзс между 11ас, за да почувствуваме, ,шето на неговата любвеобилна

rед общ: ??е?н?к????-
от чара на неговото

роена ,а; Анадемнк Держав1111 поз11ава като
re до &с 10n друг цялата наша културна,1оща.u \ рия, както и борбата на бълrарсю1я
к 40!11 1щ за свобода II иезавнснмост : за-
?шн, с .,.- нат е м11оrо добре с нашата лнтера-
1 по.щд ра - художествена JI научна, - за·
СТ)'ВЗt rtrr ло е чел всичко в оригинал като
111. Ищ 111че11 познавач на родния шt' език.
воnс12, r rовнте трудове върху поета-револю-

кон1 , tep Хр. Ботев и върху патриарха на
...арената литература Иван Вазоз;

по,ъ , ,ху Алеко Константинов II Стоя11
, JХаRловскн заемат осо6е110 място в
1116.,ноrш :uата п11rератур11а 11стор11я.
:а заш Но не е само това. Академик Н. Дер·
11л 11а ·BHII обича бълrарсю1я народ н на
за вре,е, rовата 11стор1ш е посвет11n 11аА·добр11·

страници от сео11те 11ау•11111 трудове.ю;.ав.?а' Онова об.1че, което 11an-м11oro радоа
арестиn с, пловднвчанн, е трогателното

rерrнчво: 111ма1111е и особените гр11ж11 на Дер·
101111 спрямо Плоо:щuската народна

'ова и •\111отека, с която тоn завързва ре-
оrв вj)!• 1111 научни връзки още от своето
зърши.rо. ptIO посещение о нашата страна.

През март 1945 rод., начело на едиа
б116т,? ш11rе.ша делегация от видни съвет-

в norit: н куnтур1111 деЯцн, между които re-
no 33 тен pan Гу11доров, председател на Все-

, вянския комитет, поетите Николай
:?яп с 1/YJ: ?хопов и Паnпо Тнчнна н др., акаде-
r. " Н, копа!! Держав,111 идва за втори

т в 11аш11я град 11 11еrовата първа
офн.101 .съп е за Народната библиотека.

Jal Още при посреща11ето му на Плоо·
113 W1 Jtната гара, заnоэ11аваЯк11 се с новия !
JHBШIIIII ректор на библиотеката. именитият

ен с нескривана радост оъзкт,коа :
-Народната б11блиотека, зна•111 I По· i
ваw я ,шого добре.. У 11ас тя е из·

j'11а в цялата стра11а. Аз съм рабо· ·

&

·1 в нея II пак ще ви посетя.
,11reж.1S1 И като му подава обе>111ст пакет с
;а .и? !111 il'II, добавя:
11 ??,eJ:11

- Нося в11 дар от Москва, някои от
11u;

ne скрощш трудоое.
1в11я1 Ca.oro rooa вннма,ше ве•,е от стра·

r
на rопем11я съвре,?е11е11 сnао11ст н

е orзosii 11Те.1 ua българския народ е ясно
услужи I

;111те, но1\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11а "о-м?'

pa6ot1" Koraro човек прекрач11 за пърон път
ra на Пnовдивската народна бнб·

• , )Тека и го облъхне безмъл11ната ти·
::;

·
.на на просторната J) чиrап11я, тоя

чувството, че влиза в храм. Това е:: .... ? 1"1rt 11а книгата, заключнnа в своите-? ?ю1,а.,11 •rъдростта на вековете.? Със също такова вълнуващо чуо·::{:? !О в душата пpeкpa'IJJX 11 аз прага-? !l,оодивската народна бнб.,иотека
,з е?11а ра11на 11оемвр11Яска утрин на
• чвата 1923 година, без да подо·
,р,? •ори, че ще остана 11а с.?ужба
тоя 1paw на науката II културата в

1ъnже11ие 11а близо четвърт век.
З. тоя нчешю период от 11еяната

11а ку.1турна 11стор11я искам да раз·
в с.тедващнте стра11нщ1.

"""' нача.,ото 11а двадесетте rод111111 от
l.."' :ТОящоrо столетие Народната бнблно·
Ii'> 1 113.1нзаше вече - за щастие не-
, , .?"а - от сътресе1111ята на про·'- ·•нте.11111те ооnни и поемаше с-.«спо? " .i nът 11а 11епреста11е11 вьзход. Това

_бур11аrа епоха на реоолюu110111111те
;611 в !lповд11в, увенчани със завзе-
зето на общинското уnрав.,е1111е от
бвт1111ческата класа 11 провьзгnасява·

от д1Jrl rв Ila първата Пnовднвска кому11а,
1? 10, >1экар да просъществува само

D с ?' о1ко wесеца (декемвр11 1919 - мзрт
зкъа 11...

.
11), със са,шя факт на своето съ·

,тсче!1 f!' ... тауез11е 11оказn 11еАВусмнс.ле110 113

11з I# 1 С11яr Ila какао е способна работ1111 ·
DT3

че!'
• ra kJlaca, въоръжена с нan-nporpe·

DA 113
11

113та 1еор11я - 11аркс11ческата.
сърд(!311? П,ОСТавя се въпросы: можеше п11 11

11 са?о ,.:!.!We л11 Пnоод11вската 11арод,13
•11 11

„rt <<m,на - 11аn-култур1111ят 1111ст11тут
(1>11 lf-Ua, наn-боrатата к1111жо111ш съкро·

11°, а
..-6 ?нц:?, да остане 11астра11з от тези

11 0ТС-1J7""" :1че:к11 събнт11я, nac1101-1.1 зр11телка
11003 6,,.. '11JaJJ11ч11aтa битка между труда 11

tз.1а. Отговорът е са"о ед1111: Не,
IIO;t(ewe. Народ11ата б11бn11отека в
'I.Ulв ue r.1ожеше .11а 11з>1еw1 na ре-

!

1

работе на благо PoдHIJ/>I !

Mue хочется от?1еrn1ь nочтсн11ую юбнпеnную дату в жнзнн Вашеn би·

_ I
бnнотекн, 11осящел н?я велнкого сына Боnrар1ш ИВАНА ВАЗОВА ..•

J

!(ак бы мие хотелось nнчно передать Вам свое приветствие- рускоrо чело.
L

11 че трябва да се 11аз11т като зе1111цзта,
века, пюбящеrо Вашу страuу.на окото н да се помистs също така :за тяхното прекопирване " преиздаване.!

Б11бn11отека .Ив. Вазов• развиза II широка ку.1тур110-11асова работа.Г·н Коларов направи посеще11ие II на; П. Е. l(орнипов На снимката: Художестuен пnак•т по cnyчan чествуването на В11кrор Югомузея. Тук ron прояви особено го.оям? СОФщ -------------------------------и1tтерес към нзложепнте В 11ero uешш ? A'r,i(..·??r:-:u:? · " " директор на РР.ШtRОВИЯ институт при,?-....;.--:....----------.....i.:.....•: Ленинrрадската ху.цожестосна а1<аде?шяархеолоrнчесю, 11аходк11 11 исторически '--
предмети, за конто, бидеnкн добър по--------------------------------·------------------
э11ав.1ч 11а истор1tята, на?шраше по 11е.
що да каже, изслушван с вю1ма?111е 11

възхищение or придружаващите го
пица. Накрая ,on нэк;tза мнен11е, •1е в
11аn-непродъпж11телно време 11ловд11вска-
та културна обществе11ост трябва да

194<1 година. Надвиснала е опас11ост
от бомбардировки. За да се опази 11мотът
1ш библиотеката, т?1 се ев::?ку11ра. Но
само след 11якоJ1ко месеца доttде нсто·
рнческият Девети се11темвр11. Първата
работа е да се 11р11бере 11\IОТЪТ. Нуждата
от него е rодяма. Това ста11а едва през
м ное-мврн.

Още незавършили 11апъл110 nодреж·
дането II първият червеноармеец пре·
крачи прага на 611бn11отеката. Това бе
!Lоадш11-леnтс11а11т Петър Дамяиовнч
Кнсnюк от Минск, по професия чер·
тож11ик. За бнбтютската това бе ра-
'достеи, светъл де11-храбр11те съветсю,
00111111 пре,крачваха праrа 11а бибnноте-
ката. Бяхме чели н слуш:1л11 за тях., но
сега r11 онждахме самите тях с загоре-
тt, 110 светещи лнuа, доволни, че бяха
нзпъл?шпи достоАно паn-голешtя дъnr
към Родината II чове?1еството. Този
първи nосет11тел-черве11оар?1еец, макар и
много млад, бе сериозен, с много и nсе-
страшш 1111тересн. Ton стана редовен
читател на бнбпнотеката.

Само ден-два с.,ед него в бнбnноте·
ката в.чезе засменият леnте11а11т Андреn
Василевич Москвитин, преподавател по
.чнтература в Новосибирск. Ton се пред·указание за rрамадшш престиж, с коn став11, а др. Рус1111 Ф11n11nов (no товато Пловдивската бнбnнотека се ползува време директор на библиотеката) мув целия културен соят, особено между каза: .Вие сте Моско1пин, пък аз съмбратските сnавяиски народи. Рус1111•. Това много му хареса II дългоМесец по-късно- иа 1 април 1945 r. все го повтаряше. Още пр11 първото с11Держав,111 изпраща до директора на -идване пожела да в11д11 к1111п1Те набиблиотеката сnсдпня ласкав отзив за руски език 11а място. Придружихме гонея : с директора до мястото, дето бяха тези,Аз в1111аг11 съм uеннп високо об- к1111г11 11 какво бе учудването и на два·

ширната просветна деnност на Плов- ма ни, когато, отиваnкн натаnк, др.дивената народна библиотека - наА- Москв11ти11 почна да декламира Ботев
круп1111я център иа бъnгарската култу· на руски. Ton ста11а не само читател,
ра. 11 съм дълбоко уверен, ,е при 110- но II приятел на библиотеката. Този
вите условия на живота в отечествено-- славен защитник на Сталинrрад даже
фронтовска свободна България Плов- във време 11а 11аn-епическ11 боеве, конто
дивската народна библиотека ще наоле· ця11 соят следеше със затаен дъх, бе
эе в нов, още по--слаnен период от на?1ерил време н 11аш1сал пое?1а, която
своята история.• · донесе II прочете.

Този авторитетен отзив за Пловдив- :1Тръгнал на воnна. тоn носеше к1111r11
ската библиотека задължава. Макар и от nюбнмн свои автор11, между които
да го заслужава, тя трябва 11апъn110 да 11а първо място Пушюш. До края на
го оправдае и ще го оправдае. Гара11· nребнuаването си тук леЛтс11а11т Мо-
uия за това са грижите на народната сквит,ш бе наш наn-редопен ?штател.
власт за нейното всестранно развитие. Гlр11 тръrоането си тoll 11одар11 на би·

Заветът на гоnе),шя учен - неин бтютеката: Лермонтоо-стнхове, Пуш-
прнятел - академик Дrржашш става кин - съ111шен11я, Собо.'tсо..,-._.Морска
днес знаме на библ11отеч1111я колектив, душа• 11 други.

нека it пожелае?( от nee С'Ьрце 11001t

6.1естящ11 успехи 11 заu()(.:0,11111я в об·
пастта ш Н)'.1турата II науката за б,,а·
rото на 11аш11я }'Ч?11опю611В, трудо.,ю-
бнв, свобо?опюб,ш II м11ро.1юб11в прекра·
ceu шрод.
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Паучни издания
Утвърлила се през своето 75·год11ш110

същесгвувание като 11ау•1е11 11 културен
институт от първа ве1111ч1111а, Пловдив-
ската държавна б11б1111отека отрано
прелприеиа печатна деnпост като сана
от формите о изпълиениего 11а своите
ку.пурао-просвегни запачи 11 издава
свои соёствени 11ау•11111 трудове- глав-
но годишници и огдеааи монографии.
1·од11ш111щ11те, пуб.111нуоа1111 отначало
(1901-1909) като оф11ш1ал1111 отчети о
органа 11а М111111стерството 11а народна-
та просвета en.• Уч11.,11ще11 преглед", а
слеп тази дата - като отлелни издалия,
представляват обеиисги тоыове от no
300-400 страници 11 се сьстоят от две
части : официална, която пи запознава
със състоянието It лвижениего 113 кни-
жовното имущество 11з биб.111отекаrа, 11

неофишцлна 11п11 11оу1111а студил 11 ма·
териали 11J оёластта на историята, 11з·

кусгвото, б11та II археологията 11а древ-
на Тракия.

С11абде1111 с обш11р1111 резюмета 11а

френски език тези ежегодни научш1
11зда1111я припобиват за кратко вреяе
11111рона иэвестност о средите на куп·
туршпе 11 11ау•11111 учреждения II лица
о чуж61111а II разнасят името 11а Дър-
жавната б116.111отена далеч зад прелс-
.1111 с на нашата Родина.

Като едно от най-сгариге иэпания на
Обласшага б11бп11отека, както 1я се
11ар111,а през първите rод,11111 след от-
криването, можем да посочим 11l{ата„
лог 11n 111111г11те в област,шта биб·
пиотекаи, постъпили до 1 я11узр11
1885 г ., съставен от управителя 113

същата И. С. Йовчев 11 иэлалсн в
Пловдив през същата 1885 год. От не-
го научаваые, че в края на третата го-
л1111а от отнриването па б11блнотеката
нсвпото книжовно имущество възлиэа
на около 10,000 тома, разделено, спо-
ред каталога, на 10 отдела с преаим-
сгво 11а славянскага книга (отд. I-IV).

Ввушигелеи то" представлява тру-
дът на проф. Беньо Цонев - ,.Сла-
вянски ръкописи 11 старопечатни
к1111гн на Народната библиотека в
Пловдив", иэпаден през 1920 година
по повод 40-годншшшата от създава-
пето на ръкописна сбирка в библиоте-
кага (1880-1920), според както свиде-
гелствува сам авторът n предговора на
своя труд.

Това с обемист том с приложение на
40 фототипии с1111мк11, в които са раз-
гледаш, 11 подробно on11ca1111 .по годи-
ни II векове", 110 редакции II по съ-
държание" 138 славянски ръкописа от
Х\'1 до XIX век 11 51 старопечатни
книги,

Трудът на проф. Б. Цонев представя
ценен принос о нашата родна папео-
графия 11 намира широко разпространс-
1111е"_п „чужб111ш, най-вече в славянските
страни. Приложените в края 40 фото-
гиппи снимки .осцен че дават наглед-
ни обрааци от най-важните ръкописи
11n Пловдивската сбирка, 110 ще п о-
с .'I у ж ат и за с р а в н е 11 11 е с п О·
д о б 11 11 р ъ 1< о п II с II у нас II о
чужбина та 110 тоя 11а111111 да се полу-
чат биографски похвати за старите
наши книжовници II книжовни сре-
дища" (<. а., стр. VI).

Можем да бъдем признателни на то-
гавашния директор на Държавната 611-
блиогека Борис Пякович 11 11а имени-
тия учсн-славист проф. Б. Цонев за
щасгливата идея да се опишат и 11з-
дадат славянските ръкописи 11 старо·
печатни книги, като no този 11а111ш се

Първият печатан
каталог

Непосредствено след Освобождение-
то у нас се създават " двете големи
библиотеки Народната библиотека в
Соф11я-1878 г. и Народната библиотека
в Пловдив - 1882 г. Пр11 новите об-
ществено-политически условия, при 11а-
сгъпилия подем във вс11•1ю1 области на
11аш11я живот, жаждата за повече зна-
11ш1 расте, а това е могъщ сти?1ул 11

за укрепване на нашето библиотечно
дело. Наред с пъяноценното набавяне,
стон II грижата да се раздвижат 11 бс-
гатствага на библиогеките, До излива-
нето на Закона за эадължигеаиого де-
позиране 11а печатните проиэвевения
през 1897 г. дълго у нас няма общест-
вена библиотека, която да притежава
всички книги, 113.1ез1ш В България. Да
не говорим за чуждата литература. ко-
ято най-често постъпва по пътя на да-
рения, нерядко c.1y11an110 п поради то-
ва II съвършено непълно. По това вре·
ме липсва II шо-годе пълна б11бл110-
графска информация за нат,чнето в
бнб.111отеката. Поради това появяването
11з първ11я печатан нз:аnог у нас е ед-
но nопожитепно явпе1111е, което е от
голямо значение за б11бтt0те11ш1я 11

,у.,туре11 11сторнн.
По начало знае??, че пс11атн11ят ката·

,,or на една б11бл11отека трябва да прсд-
стаВllява едва сравнително б!>rата 11

nъ.,на сбирка, за да може, 11 без 11ов11-
те постъплсння, да прнrежаоа задово-
.111тс.1ш1. сnраво11на стоn,юсr. J{ъм 11е-
чатш1я ката.11ог 11.1 П.1овд11вската б11бл11-
оrек:1 о товз от11оше1111е едва .1111 биха
б11.,и 11рав11.11111 тан11ва nъзраже1111я -
че не е богата 11 пъ.111а, тъn като при
обстановката, о която тоn се появява,
111)к н при състояш1ето дор11 на наши-
те по-го.1ещ1 б116,шотек11, тоn за 011ова
орс3,1е все ш1к 11ре.1.ставлява нещо срав-
rнtте.,но пь.1110 11 завършено.

Кт1r11тс IJ катаnоrа са дадени no от-
де.111, а оцетпе са подреде1111 в азбу·
че11 pen. Накр„1Р каталопт е снабден 11

11аправ11 достои1111е 11а ш11роната nуб/111-
нз богатата ръкоп11с11а с611рка 11а б11-

б1111отената.
Като констзn1ра, че о •излязлата

nред11 чет11р11 год,11111 хубава II гр11ж,111-
оо 11здадена от Народ11ата 611бл11отена о
Пловд110 юшга па Б. Uoпen •Слаnя11ск11
ръкописи 11 старопе??атн11 юшrи• ...
се само споме11уоз с по няноnко ду,111
за украсата нз 11яно11 от оп11са1111те ръ-
коп11с11, ·; известш1ят nаш ш1сате.1 11 ху-
дож1111н Н11к011аn Ра1t11ов 11ам11ра, •1е

, 11сторннът на нашето 11зкуство 611

11мал нужда от отор оп11с, дето да се
дадат сведе1111я зд букв11те, зnставн11те
(ор11аме11т11 11зд заглав11ето), показащ11-
те (ор11аме11т11 11а въ1111шото поле) 11

другнте украше1111я на т11я ръкоnнсн •
(Н. Раnнов, •Ор11аме11т 11 6уноа • .)

С 11зnълнс1111ето на тая колкото отrо-
оорна, топкова и благодарна зада1ш се
заема сам авторът ш1 гор1111те редове,
110 011083 време (1922-1927) глзве11
б11бл11отекар в държав11ата бибтютена.

Плод 11а 1mно.1когод11ш11а упор11та ра-
бота над украсата на същ11те т11я сла-
вянсюt ръкопнсн се явява монументал-
ната мо11ографня .орнамент 11 'букnа
В CЛ(IOЯJICl!IITC ръноn11с11 Ila народ·
пата бибn11отека о Пnовд1ш", юда-
1111е на самата б11бл11отена от 1925 го·
дшш. Тая забележнтелшt кrшга, посве-
тена от аnтора с благодарност 11а Бо-
рис Дякопнч, се явява .пръв опит у
нас дз се 11з11есат наn-харзктерннте
букви II орнаменти от ръкописи re п.1
цяла 611бл11отечfш сбitрка•.

Освен пр11ложе1111те 37 фотот11ш111
с111шн11, текстът е богато 11люстр11ра11 с
370 11зящ1111 образ11 на 11ачаnю1 11 за-
г.1аою1, 11:1. отдел1111 букпн II цслн ор11а-
ме11т11, над ко11то аоторът рабtтн със
зав11д11ото търпе1111е 11а сред11овеноnе11
монах в продъпже1ше 11а няколко годнпн.

Това 11ау•шо 11зда1111е, с ноето Дър-
жаn11ата б11бп11отека ос11ооател110 се гор-
дее, 11амер11 ш11роно разnростра11е1111е
между 11е1111тел11те на 11зящ11ото 11зкуст-
во у нас II в чужб11на II утвърд11 още
1юве11е 11еn11ото нме като първокласен
11ауче11 1111ст11тут.

Оригинално и същевременно 1ште-
ресно 11зда1111е на Държавната б11бп110·
тена предстаnляnа .l<ондика на Ппов-
д11вс11ия абадшиАс1ш еснаф" n две
KШIГII.

.Абадж11Лсннят еснаф, с?оред както
споменава в своята уводна бележка ре-
данторът па 11зда1шето Бор11с Дякович,
о миналото е бнл 11an-c11.1J11oтo от тър-
говските съсловия в Пловд11n•. От но11-
диката 113 еснафа, която обхваща пее
р11ода от 1685 г. до 1857 год1111n, п11-
са11а на гръцки езнк, 11ау11аваме 1111те-
рес11и данни за живота и деnността на
топа заможно търговско съсловие, а
следователно II за нашата нсrор11я.

Съдържа1111ето на l(о11д11ката се под-
разделя на тр11 главrш груп11: 1) Реше-
1шя на общ11те събрания на със.rtовието,
сь11кван?1 обикновено един nът в годи-
ната ; 2) Сш1съц11 11а новопровъзгдасе-
ш1те маЛстор11 " 3) Подробна прнходо-
разход11а сыеша на фшш1соnата деЛ-
ност 113 съсловието през годн11ата.

И в двете ю111гн с публикуван из-
цяло гръцкият текст 11а ко11д11ката, чнn-
то точе•1 преш1с от орнrннала е 11звър-
щен от д-р М11ртнлос Апостотщ11с, а
успоредно с него - във втората ко-
лонка - бъJ1гарск11ят превод, направен
от д-р Александър Пеев.

Ценен принос о нау1шата 11здателска
лелност на Д1,ржавната бнблноте.ка е

библиотечен
у нас

с азбучен указател на предметни те
рубр11к11. Издаден е в 350 екз., което
за времето сн е доста голям тнраж за
едно б11блиотеч110 11зда1111е, а днес, 72
год,1нн след неговото отпечатване, то е
вече бибт,ографснn рядкост.

Оп11сшшята са 11аправс1111 доста пъп-
но. При всяко on11ca1111e е посочена 11

с11г11атурата, за да може капtпогът да
бъде n ръцете 11а •111таrеля едно деП-
ствнтелно полезно помагало. Технически
е добре оформен 11 дава основание да се
смята, че с 1вползува11 някакъв чужд
образец 11а бflбп11ограф11я 11ли на печа-
тан каталог. Трябва само да се съжа?
.'lява за ..1.опус11атите rрешюt (вероятно
повечето от тях ноrектурннl) в имена
на автори, заглаnия и в някои друrн
означеrшя, тъn като значително нама ·

ляват фактическата с11раноч11а стоnност
па ?1эда11нето.

И в тоз11 внд оба11е каталогът е из-
играл важна роля за раздвижването на
добрите юшrи, за nривл?111анс и улес·
няване на 1штатсля. Може само да се
СЪЖЗЛi!ВЗ, ?1е този първи OПllT 11е е
бм пос.1едва11 от дру1·11 110-добр11, пр11
вече з11ач1пел110 по-пълна сбирка, nрн
по ·добра метод11ч11а II бнбn1юте•111а
подготовка, 11ък II пр11 по-добр11 обрnз·
щ1. Защото както с вярно, 11е шюrьт
на библиотеката непрекъснато расте,
попълва се, об?1овяоа се, така също е
вярно, че м:?кар II да настъпват почт11
ежед11ев110 11ромен11, ед1ю з11а1штелно
ядро юшп1 с11 остава непроменено н
дава траnната основа на 611бтютеt111ия
имот. То не rуб11 1111коrа напълно СВОЯе
та ценност защото към неговото използу-
ване може да се nрitстъпи от rлед11щс на
много II разнообразни 111персс11. Затова
ще пожелаем II Държавната библиотека
.Иван Вазоо111 в Плоод1ш, между своите
в..1жш1 задач11, да нареди ,1 запачата за
сnс111-уатю 1tзработоа11с 11а печата11 ка-
та.1Jоr пш1е за ядрото на своята богата
сб11рка както or български, така it от
чужди 1ш11r11. Това ще бъде от по,,за
за цялатз наша ку:1турз.

Пр11 каталоз11те

.Графиката на Нинопаn Павпов11ч"
от Н. Раn11ов, о ноято се nрав11 худо-
жестве11 а11ал11з 11а графич11ата сб11рна
11а Павлов11•1, съхра11ява11а о б11б1111оте-
ната. Наред с отдел11ото 11зда1111е тазн
це1111n студия 11ам11раме пуб1111нува11а 11

в Год11ш1шка 11а Народ11атз 611бл11отека
от 1922 г.

Новото време 11алож11 11ов11 проблеш1
за разреше1111е. Пред 11ашите о•ш се
раsгръща колосал110 по раэмер11 11 не-
познато по темпове coш1anilct1t11ecкo
стронтслство в'ЪВ вс1111ю1 06паст11 на ж11-
вота, о което вземат участ11е м11лно1111

трудещн се. Въз основа 11n полож11-
тел11ото II це1111ото от старата култура
н пауна 11зраства 11ооа - соц11ал11ст11-
ческа по съдържаш1е II шщ11011ал11а по
форма - култура 11 11ауна. Усnоред110
с това о същите мащабн II темпове ра-
сте и нужLtата от просвета за ш11рокн-
тс 11ародш1 маси. Печатното слово ста-
на насъщна необходимост за м11л1101111те

строители нз новото соц11ал11стиt1еско
общество.

Държавната 611бл11отека о Пловд110,
хра1111телна на огром110 юшжов110 бо-
гатство, вярна на В'Ъзрожде11ск11те 11де11

11 заоет11 ,ш нашия народ, 11 тук е на
споя боев11 пост. Пред 11ея стоят важ1111

11 отговор1111 зnдач11 за разреше1111е -
д:1 разгърне с още по-голям замах
своята културно-просветна 11 11ау1ша
деП11ост, за да отгоnорн своеnремешю
на неотложни re нуждн. В това отно·
ше1111е тя 11ма уста11оnе1111 традицн11.
l(раЯ110 време е вече да възобноn11
сво11те науч1111 ежегодн11 11зда1111я - го-
дшшшци II отделш1 мо11ограф1111, като
една от фор,ште 11а неn11ата научна
деП11ост, о ноито ще намерят отраже-
1111е II разрешен11е nроблем11те 11n но-
вата соц11ал11сп1ческа култура.

TOEUVRE

REMBRANDT

rодиmниk на народната библиотека
В 1898 год1111а нзлезе закон, с ноЯ-

то се уредн окон•1ател110 nъnросът за
задъпж11тел110 депозиране на вси11ю1
новонзлезли nечатш1 пронзnеде11ия в
народ1111те 611бл11оте1ш n Соф11я II Плов-
д11в. Автор на тозн зано11 бе l(о11ста11-
тю1 Величков.

На следната 1·од1111а излиза и •Пра-
в11лю1к за народн11те б11б,111отею1 о Со-
фня и Пловднв •, съгласно коnто в на-
чалото 11а всяка година д11ректорът
представя n Мшшстерстnото на просве-
тата пе•1ата11 отчет с nодроб1111 сведе-
ния относно имота и управлението на
библиотеката през 11зтеклата година.
По този начин бнблнотеката отчита 11

пред обществото своята деЛ11ост. Тез11
отчет11 бяха дона зателстnо, че б11бл110-
теката нямаше задача само .да съб11ра
и пази вс1111ки nечат1111, ръкоп11с1ш 11

по друг начин nъзnроиэоедени ш1сме-
11н паметшщн на България\ но и да
.служ11 113 ПО·ВИСОНIIТе нултурш, нуж-
ДII на страната 11 - както се казваше
в чл. 404 11а Зако11а на просветата.

Народ11ата библ11отека в Соф1111 пър-
ва се заема да отговори на това нзнск-
ва11е на правил11ина II в 1897 годи11а
започва да публикува отчетите с11. За
съжаление те изл11зп.т мноrо нередовно
и с големи прекъсвания. Пповд1шсната
11арод11а б11бл11оте,а започва да публ11-
кува от•1етите сн едва от 1904 fодина,
но затова пък със завиден за нашите
условия u миналото успех - наn-ре-
довно ОТ 1904 ДО 194 J ГОДIIНЗ,

Отчет11тс са публ11кува11н под името
.Годишник 11а народната библиотека в
Пловдив• (по-късно: .J"'одишник на
Пловдивската 11аро111а бибnнотена н
музеn •) и то отначало на страницата
на сп11саш1е .Уч,1л11ще11 преглед 11, а от
I 908 год1111а - самостоятелно, като
11еnренъс11ато бнват подобряnа1111 11

разш1tрявани. Така, от 38 страющн
so формат, нанто е от•1етът за 1906 го-
дина, се стига до u11у1.шпелен том от
SОЗ страющ11, 40 фор,шт, какъвто е
Годиш1111нът за 1925 година, с богато 11

раз11ообраз110 съдържа1111е.
Първата н най-важна част or rодиш-

шщите заема отчетът на библиотеката
за съответната година. След кратюt
летоп11сн11 бележки, сведеш1я за персо-
нал, сграда и бюджетни средства, се
дават наn-подробнн стат11сп1t1есю1 данни
за състоsшието на книжовния имот 11

неговото 11зполgуоа11е, а 11ме11110: общ
броА на нниrн и ПРр11од11ка (за минали
rодшш н 11овонабавен11), списъци на

новополуче1111 периодични издания, ста-
ропечатнн книгн ?11 ръкопнси, състоя-
1111ето на наталоз11те II др. п. Да·
ват се II п о д р о б 11 11 статисти-
чески т а б п II ц н за използуването
113 KШIЖOBIIIIЯ имот (ц11фроо11 да111111 за
читатели и про11сте1111 книга). З11ач11-
те11110 по-малко място -заема отчетът на
музея. (Знаем, че още с основаването
11а б11бл11отеката в 1879 г. нато отдел110

н1111гохран11л111це при Д11рекцнята 11а

народната просвета n Източна Руме.'lня,
към нея се предшtжда II музеn за era·
р111111).

Науч1111ят характер на год1ш1ющ11те
е подчерта11 с 11ауш111я отдел, ноnто се
nъоежда от 1921 г. под нмето ,11еоф11-
ц11але11 отдел 11• Тук проличава обаче 11

не1·овата едностра11ч11вост. Порад11 архео-
лоrнческите и1пер?с11 11а дългогоди1н-
1111я д11ректор на б11бл11отеката II музеn
Б. Дякович, ноnто редnнтнра год11ш1111-
ц11 те до 1930 година, науч1111ят отдел
съдържа статии н изследвания nочтн
само нз област-та на археологията и

Да опознаем библиотеката „Ив. Вазов"
Стоnа11ското II културно преус11нва-

11е във всяка една област на живота
у нас осitrуряват решаването II па
важните б(16п11оrрафски задачи, които
са част от социалистнческата култура
11 същевреме11110 предпоставка за 11ell-
1111я още по-буен растеж. Поради това
11 проблемът за обща 11ац11011ал11а б11б-
л11ография на българската к1111га и пе ·

рнодика, коnто е занимавал годшш на-
ред будната културна II обществr11а
м11съл у 11ас, а II в много други стра·
1111, има вече държавно значение II за-
ема 0t1ж11а 11аст от нашата културна
политика.

От няколко rод11Н1J Българсю,ят б11б-
л11ографск11 1111ст11тут • Етш Пел11н• в
Соф11я рабош no създаване на обща
национална библиография на к1111г.1.т.1-
Репертоар на българската книга, коnто
обхваща периода от 11шшата на п1,рва-
та печатна бъпгарсна н1111га през 1806
год. до 1955 ,· онл След отпечатването
с11 Репертоарът 11а българската книга
ще бъде пъроостеnе11е11 б11бтюграфскн
спрапоч1111к за всяка културна II нау1111а
работа.

За да постигне мJксимална пълнота
в обхващането на материала, за да
може да установи ВЪ3\ЮЖIIО наn-голям
броn заrпавш1 на кю1г11, 11злезт1 на
български II чужа език н Бъ н·ария,
колект1шът, коnто работи, ш111мател110
npoyчna фондовете на по-големите на-
шн библ11отсю1 к1.1кто в София, така и
о прови1111ията. В nродължеш1е на око-
.'10 дпа месеца сътрудшщнте работ11ха
11 в държавна бибтютека .Ив. Вазов"
в Пловд11в.

Бнбл?ютекз .Ио. ВазовQ е i1мала uъз·
можност да 11абащ1 11мота сн при твър·
де ш11рон 11з(jор. Доназате.,стоо за то-
па с неnната богата сбирка l,ъпгарсю,
к1111г11, доста от конто тшсват II о го·
ле?н соф11Лсю1 б11бп11отею1. Тун е е1,-
бра11а 11апр11мер цялата българска л11-
тература. 11з.11яз11а преди Съед1111ен11ето,
каато II до 1897 г., когато се създава
по 1ш1щ11ат11оа 11з f{. Benitt1кoв законът
за задължителното деllозира11е на ne·
?1зт1ш re пронзведе1111я. Да не rooop11?1
за десетк11те екземпляр11 българск11
к1111г11, у1111щоже1111 пр11 бомбардиров·
ките 11 110-спе.ц11ално, когато беше раз-
рушена сградата 11а Народ11ата б11бn•-
отека в София. Пове,rето от тях са за-
пззе1ш може 611 само в Пловдивската
б11б.111отена. "J°ук едВа п11 л1шсnа нещо

по-з11а111tтел110, 11злязло 11.iПОд печа1ар-
ската маш1111а. Това праuи бнблпотека·
та деRсто?1тел110 съкровище, което ш1
задължава да го цеtшм. И не само да
го ценим - това ш1 задължава да съ-
действуваме да се раздвижат, да се
оползотворят заю1ю11е1111те богатства в
редица nроуtша1шя, лубл11нац1111, науч-
1111 съобще1111я.

За 11зработва11ето на Репертоара 11а

българската книга фондът на Пловдив·
сната библиотека беше свеж 11звор -
тук се 11зд11риха редица нови заглаuия,
други се по111,лп11ха II уточниха, раз·
криха?се псевдо11им11, разкриха се авто·
рн 11.1. анош1м11С'l 11здздс1111 произведешш,
направиха се ред1ща по-същестое1111
или по-дребни поправки, вече на ръна
със самите к1111r11. При пашата работа
ш1е пробуд11хме ?ШОГОГОДltШIШЯ сън Ila
доста забравени книги, вероятно от
момента, о ноnто са били 11ареде1111 на
б11бn1ютеч11ата лар1ща. А отгооорът на
нопно лн разrореще1111 спорове се нр11е
в прашю1те, пож1ълтел11 стра?шчюt на
непотърсени от IIIIKOГO KШIГII !

l(ъде е обяс11е1111ето?
Манар II с 11з11ест11а бо.1ка, трябnа да

с11 признаем, че у нас, за съжа11енис,
DCC още IШЗ rол?ма 11еос8едоме1юст -
не ca,to у средния 1111rнтел, но дори н
у научни работ111щ11 - по отноше1111е
11а голям бport кh11r11/"'конто могат да
им бъдат полезшt. М11оэ1111а or тях ня·
мат 11аu11к.1 да с? роnят нз старата лн-
тература, щ1 бю1а тя?-?11 от ?яхтtта
област. Раз611ра се по 11а•1ало търсе·
нето на 110011 юшrн шшаг11·.е 110-ronя·
мо - 11 това е съuсе\1 , естествено ! -
110 трs16ва л11 с това свое npeдnJ111tra·
1111с д:? късаме 1111шката, която 1111 свър·
зо.1 с 11атрупа1111я пред11 нас ош,т ? И
старата българска кш1га крие боrатст·
ва, u 11еnш1тс скромни 11 окъсанн по-
някога корицн е rкътано това, което
1111е нар11чаме 11аше културно 11аследст-
во. Всеки от нас сnуша, че нашето
кул ryp110 нас.,едстnо чака 11реоце11ка.
Задачата на тази преоценка ще бъде
да nосо,ш трз'111ото, по.11ож,пелното,
ноето трябва да се усоо11, да се дораз-
вие на една нова основа, за да можем
да вървим напред. i{акто е известно, н
у нас о резултат на непр11мнр11мата
борба между дВете течен11я в буржоаз-
11ата култура се създадоха II ре[11ца
uе1111ост11. Много or тез11 ценности са
затворени в кориците на юшrите. И

ск11те ю111r11, понякога наравно с тях,
наА-мноrо 11ете1ш са руските.

В 11ърв1пе rодишшнш са отчитат н
11з11есе11нте сназк11 през год1111ата. Така
узнаваме, че неотдавна починалият акад.
Т. Самодумоо е •1ел скаана на 7 денем-
вр11 I 906 г. в б11бn1ютената на тема
• Фнлософня 11а nярата II оn11та• (сn11-

р11туализъм 11 матер11ал11зъм).

И много още по.'1ез1111 11 цешш неща
може да 11ау•ш всек11 нултуре11 рабат·
1111к 11л11 научен сътруд1111н от странн-
щ1тс на тези ГОДIШIШЩН.

затооа 11е б11ва пре11ебреж11тел110 да
махваме с ръка • на старите 1<1111ги 11

?e;;fi??,???:м?X.??}??eJ??ш???u::;?т н?;
кш1r1пе в Пповднпската библиотека
(както:вnроче?, н•във ·всички по-стари
б11бл11отен11) съдържат понраn 11е11ауч1111-
те, 11т1 дорн направо погреuнш нзво-
д11, и много фактически матерJtал. Ста-
рите автори, поради ограниченосnа па
своя мнроrлед, в много случаи нансти-
11:1 не са могли зздовот1тел110 да
обяснят -

,1 обобщат ·този материал,-=- но
тоn чака да бъде оnолзотоорен, чана
да бъде а11ат1зJtран, 11ака да бъде
обобще11 - вече от прав11ш111 11деоло-
ги11есю1 познш1и. Тез11 проучвания ще
раз1111стят и ред,ща:грешкн, които съ-
ществуват н о об.l'Jастта на нстор110-
1·рафията, И О географията, JI О мед(lе
щшата, н оъо осяка една област на
нашата наука.

Ако u миналото едно rp11ж.'l1tпo 11а-
бавя11е 11 06работва11е на 11мота 611 мог-
ло все ш1к да 61,де достатъчно, днес
зада1ште на 611бп11отеката са други -
тя не е само к1111гохрашт11ще, снабдено
с добр11 наталозн. (Разб11ре се II това е
важнn, но то не е цел, а преnпоставка).
Затоnа Гlло11Д1шсната б116шютсна пра·
в11л1ю се е ориентирала към задълже-
ш1ето да доведе II нош,те, 11 стар1пе
кш1г11 до максимален броn 1штате.1111,
като намери преди ос1111ко .своя tflПЗ·
тел•. Тя с поела задачата да доо('де-до
нраП борбата прот11в 11ал11ч1юстта 11а

„nраш1111 кш1п1 по лав11ц1пе•. За-осяка
rюлезпа кшtrа ще с; 11амер1(ч11тател,
а тук 11мз толкова ,полез1111, тоJ1кова
цешш нш1r11. Съдеnствнето, дадено за
IIЗПЪЛIIСШtето 113 СД113 общо11ац11011ап11а
задача - изработоането 11а пълен ре-
пертоар 11а българската н1111га, ,·оворн
за -правшшо осъзнато място II дълг 11а

Пловднвската б11бл11отек.1 като 11ац110-
11ал110 съкровище. TuвJ вдъхва увере-
ност, 11е б11бт1отеката, веднаж ш1соче11а
по прав11пе11 път, ще разш11ряnа н по-
добрява ус111111ята сн о полза на 11з-
rраждашата се 11ова наша ну,1тура.

Цв. Ио11чева
зав. отдел

в Бълг. б11бл11ографсю1
ш1ст11rут .Еп1ш Пел11н•

29 декември 1957 rод. Юби11ее11 броА

1111к• 11 11яколно броя от отдав11а ТЪрсt
1111я оест1111к .Плоод11всна нщ1уна•. Не
обход11м11 бяха 11янолно месец11 неуwор·
11а работа, за да се nроу•1ат теэ11 св J

т11п1111ш1.

От стрвшнште на nер11од11чш,я n,
т11е11 nе•1ат 1111е 011дях11е отразе1111 ,i,n
nажпнтс съб11т11я о бл11зкото II даnеча
м1111ало на Плоод11вската nарт11П11а opr
ннзацня: стачк11тс, n1)роо?1зnск11те u
1111фестац1111, протестнте, nемонстра1111111
11збор1111те борб11, нръжоц11те, шно.,нт
ве•1ер1111н11те, но11фере11ц1111те, сбир1<1,
на Парпшта, с1111д11кат11те. а.rпадежните
сnорт1ш орга1111зац1111. Там 1111еш10 11

в11дяхме дат11те II ръковод1111те ,,11

резолюц1111те II решеш,ята - вядях
ос11оn11ото, върху което се 11згра
темат11ч1111ят nna1111a 11\узея на рев
ЛIOЦIIOIIIIOTO ДBll)l(Cll!le. От страшщ
те на „Ра6от1шческ11 вест1шк" 11ауч11х
имената на много дсятел11, у ко11то (и

у тех1111тс бn11зк11) 11а11ер11х11е ""j
11е111111 докуме11т11.

Ние ползувахме не само 11Работ11111

ски веспшк". Прегледахме о-цнте „М
дежн, ,,Равенстоон, ,.У1111тепска 11скр
11Сепск11 вестпик" н др. издания
CIIIIДIIHaЛIIIITC орга1111зац1111, в 611бт
теката са съхра11е1111 11 редица брошу
на В. Коларов.

Нне прегледахме 11 11ал11ч1111те бр
на "Работ111111еско делон, 11Ехо11, "
ои1ш11, ,,Наковалня1', ,,Едннство11
глед•, ,Жупел•, ,РЛФ• 11 др. Тун?
пазен II Маnскнят лнст от 1927 r
ноnто демо11страт11в110 показа 11а

ш11зма, че Парп1ята 11 11еП1111ят прог
снвен печат 11е са затрнт11. Запазе1ш
11 IIЯКОЛКО броя от В·К .Удар1111н•.

Без 11ал?,ч11ето 11а TOЗII огроме11 ДО

1

Съкровищница на партийната
и прогресивна мисъл

Държав11а б11бл11отена ,Иван Вазов• в
Пловд110 онnзва огромна помощ на Му-
зея 11а реnолюцио1111ото дв11же1111е n
Пловд11в. Пред11 6 год111111 1111е се наех-
ме с трудната зада•1а да 11зград1ш Му·
зеn 11а революц110111юто дв11же1111е о
Плоод11в, в 11зпъл11е1111е реше1111ята на
Окръж1111я II Градения ном11тет 110 Бl<П,
Онръж1111я II ГрадСКIIЯ 11арод1111 съвет11
n Пnовд11n.

Тъn като върху 11стор11ята на работ-
1111•1ескuто революц11011110 дв11же1111е в
Пnовднnско 11е е работил 1111коn с11стем-
110, натъкнахме се ш• гопемн труд11остн
прн изготвянето 113 тематitчш1я план.
За да се n11д11 до нанва степен фаuшз-
мът е у1111щож11л парт11П1111те арх11в11,
трябва да кажем, че до този момент о
Музея имаме само два op11r1111anr111 до-
нуме11тн от 50-год11ш11ата деnност па
llлооднвската nарт11nна оргn1111защш. А
ор11г1111ал1111те донуме11т11 са 11аЛ·добр11ят
?1зточn11н за историята. По много съ-
б11т11я 11з м1111алото 11а Парт11ята в Плов-
д11в н окръга ние нямахме конкретни
данни.

Ето тук 11ме111ю помощта на Народ-
ната б11бл11отека • Иван Вазов• доЛде
да запъmш голямата празнота в нашата
работа по изграждането 11а музея.

В канво се 11зраз11 тази помощ ?
Н11е се разров11хме из сънрооищ1111-

цата на 611бт1отека •Иван Ваэоо •
11

открихме, че в нея са съхранени венче
ю1 броеве на en. •Ново време•, кrш-
г11rе 11а Д. Благоев -.Нашите апостоли•,
.Реч за Хр11сто Ботев•, .Ико11ом11че-
сното развитие 11а Българ11я•, •Соц11аn11з-
мът II работ1111чесю1ят въпрос в Бълга-
рия•, .Пр11носът111; неговите учебшщн
• Ръкоnодство по руснн ез11к•, част I
Ет1ш011огяя II част II Синтаксис, Русна
христоматия, 11егов11те nреводн -
.Критика на политическата икономия
от 1(. Марнс• 11 .Гражданската во!!11а
във Фра11ц11я от 1(. Марнс •.

Нашата радост обаче )tямаше края,
когато открнхме в рафтовете 11а б11-
блиотеката notJти всички rод11ш1шш1 на
•Рабоп111чесн11 веспшк• от 1897 год.
до 1923 год. От тоз11 пер11од 11амер11х-
ме и в-к .l(ожарообущар•, •Тютю110-
работ1111к", • Пловд11оск11 народен вест-
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Хнляд11 студенти, у11с1шu11, селяни rле;
работн11ц11 черпят з11ан11я II одъх1101 муп
11ия от к1111гите. В б11бn11отека .И бел
Вазов• аз намирам 11нтересш1 кю1r11 с х·
списания, важ

Тазн светла сграда с голяма с1 на 1

пръска лъчите на зна1111ето н прогр С.
11 внася своя дял в построяването Сви

АеЛ'
ТО •

ВОТ!

историята. Въпросите на к11нгознаниетrJ
бибтютечното дело II б11блнографията
почти не са засегнати. И тЬва е ед1111

от голем11те пропусю1 11а 11аучния от-
деn в год11ш111щ11rе. Изключен11е пра·
вят само статннте на Н. Раnнов II В.
Иванов за Н11нолаЯ Павловнч, 11а В.
Пу11дев за сборник .Абажар• от Ф.
Ста11ислаnоn и добавн11те 11n Ст. Ста-
ншшров към „Опис на старите nечат-
1111 българск11 ю111г11•, съставен от Ва-
лери Погорелоо. Последният год11ш1111к
от 1940-1941 година прилича повече
на rодиш1111к на музея, оrколкото на
б11бл11отеката: от всичн11те 145 стра-
ници само б са отдепеш1 за отt1ета на
бнблнотената. В 11ауч111ш отдел са съ-
труд111111ел11 видни наши учени нато
nроф. Б. Цонев, анад. Г. l(ацаррв, акад.
Ст. Млnде1100, nкад. l(p. Миятев, проф.
В. Н. Златарск11, анад. Р. Попов II др.

Нашата б11бл?,отечна лнтература о
мина.'lото е много бедна от подобни
прояои и поради това rод11шниц11те на
Пловдивската народна библиотека имат
голямо значение. С редовното си излн·
зане в продълже1111е 11а почт11 40 го-
динн, с подробните с11 статистически
данни за движението на юшжоntшя
имот. за читателите II про11ете1111те Кlнtе
ги. те дават възможност да се правят
11звод11 за нашата j културна история.
Or тези статистически таблици' ние Малко са сега свободните ми часове
виждаме например, че години наред, за посеще1111с на 6ибл1ютеката .Иван
преди пър8"1та световна воnна нал- Вазов\ както в м11налото, 110 ci1ryp110
четените автори са бнпи: Иван Вазов, не .са малко листчетата, конто съм по-
Турге11ев, Толстоn,Достоевскн, Пушюш, nълвал, а вероятно II спраuннте и дру-
В. Юrо, Ал. Дюма, Се11кеев11ч, Шекс- гите безnокоnства, които съм създа-
пир, Зола, Гогол н др. Наn-много е из· вал па услужлиоин персонал, за да
ползувана художестве11ата лнтература, бъда подканен да 11ап11ша 11янолно реда
а твърде малко (1 %) техннческа II сел- за 75-гоа11ш11ината на бнбл11отената.
скостопа11ска т,тература. НаЯ-много- . Не мога да сн представя човешко
броЯнн читатели са учащ11те се, след- любопитство, което да не бъде удов-
831111 от трудещ11те се. След българ· летоорено от това почти ед1111стое1ю

в страната ни у11режде11не; нито 'JО-
оешка фантазия, която тук да не на-
мер11 подходяща подхрана; 1111то глад
към з11а1111е, който да не бъде утало-
жен от стотищ1те хиляди томове на
това неповторимо българско юшгохрае
11ил11ще.

И вннаг11 чанам с 11етърпе1111е след-
ващите мои редю1 свободшt часове, за
да се намеря пак между кннгнтс на
библиотеката • Ив. Вазов•.

А. Литман

телпост.
Т. I<. Беnчов

ст. уредник на Музея
революц1101111ото дв11же11

n Пnовд1ш

Читателите

муз11на11т

Народната б11бл11отека в Пловд11в под-
помага съществено преподавателската 11

научна деЛ11ост 11а В11сшия мед1щ1111сн11
1111ст11тут „ И. П. Паnпов • не само като
предлага лнтература за обща култура,
110 11 чрез доставката no пътя 11а .ме-
жду11ароде11 юшгообмен • на книж111111а
по наn-спецнатште nъпросн на мед11-
ц11ната. Може основателно да се твър-
д11, 11с Пловдивската народна бибтютека
безшумно участвува о 11згражда11ето 11а
младите лекари от Пповд1шсю1я висш
мещщ1111сю1 1шст11тут, наравно с библио-
теката при самия институт.

nроф. д·Р Л. Телчаров

Народната б116л11отена ,Ива11 Вазов•
е стара културна ценносr за града 1111.
Посещавам я отдав11а - nред11 Деоет11
сеnтемвр11 1944 rод. 11 след Девет11.
Б11бл11отената се явява за мен като ото-
р11 дом, където np11 1·олям ред, т11ш11-
на, нултурно н отзнвч1шо отнасяне
може споноЛ?о II удоб110 да се •1ете.

Пожелавам .о нnЯ·сноро време таз11
голяма култур11а ценност да nолуч11 за-
служено място в нова, модерна и кра-
сива сграда.

При нал11111юсnа на комnетентпня
културе11 и 0отз11вч1ш персонал да бъд;
гордост за 11а11111я борчесю1 град Плоn-
див. ..

Хр. Г11чев
cтyдtllT - зaдOЧIIIIK

Няма по- голямо удоволств11е за ху-
дож1111ка от топа да нзучава постнже-
11ш1та на маnсторите от всяко време 11
народ. Хубавнте реnродунци11 дават до-
бра предстаоа за ор11г1111ал11те, конто не
можем да видим.

Много 11есто, кога ro съм "изпитоала
затруд11е1111е np11 разрешава11е нолор11т-
110 IIЛИ?KO\tпOЗIIЦIIOIШ0\11a някоя задача,
11я1<олко 11аса, nрекаранн в библиотеката,
са били достап.чнн, за ?да си я нзясня.

Пожелам тя и за о бъдеще да се снаб-

библиотеката
дява с новото, което изт1за, 1<ато с
1111 оказва много цепна услуга.

Живка ПenJ
художпнчка

соцнат1зма.
Недялко J\loтe

уче1111к
за

Празнуването на 75-тата год11ш11н
Няк

от създава11ето 11а Държав11ата

6111

век.
тека ,Иnа11 Вазов• е голямо нуnту ?ув,
събитие за Пловдив. оът1

Седемдесет II пет годнн11 б116л11оте аиа•

та е пръскала знание и просвета. ори?

ю1 ден стот1щ11 rраждан11, у•1ащ11 с ари
студент1J се nолзуnат от ю111ж11ото I

кое,
кроошце на бибпнотеката. Тун ЧО\ нер1

може да 11амер11 всяканnа л11тератуl rкт
ноято го 1111rересува. !об1

Разл11•11111те служб11 са орrа1111з11ра 1870;
MIIOГO добре II се обслужо.1т ОТ OПIIT 7

11 отз11вчнn11 б11бл11отеч1111 работн11ц11. ?POJ
трите читални са 11а разположе1111е ne1

ч,пателнте през целия дtн. =се
Седемдесет II петте годюш гово?

съвсем нрас11оре•шво за nопзотворч
ж11вот на б11бл11отеката, ,ю те гово? д
11 съвсем убед11телно, че сградата
библиотеката е вече тясна, че подх? пре1
да повече на музея, 11 че за Пловдн! нзп
11еобход11ма нова, модер11а б11блноте ?ъг
сграда, която да задов01111 напълно пов,
рас11ал11те нултур1111 11ужд11 11а nn
д11всю1те грnжда1111. пре,

I<. л. Гугов нат?
уч11те.1 ,118

Заб)

Нашата народна б11бп1ютека • пуш
Вазов• е гор1tост за всею, пловд11в ха <

111111 не Q!MO затова, че е втората вюк
страната no своя богат нн11же11 фона, ra11
и затова, че всек11 11ам11ра в нея >I сяна
ла11ата помощ II съвет от веп11ю1я дl
rap 11а човена-юшгата. И учен11кътJ

адси
студентът, 11 работ1111кът, 11 н11е, 1111 хаос
нерите, архитектите и техниците, хатс,
безкрайно бпагодар1111, че бързо мо

HHIда бъдем обслуже11н. Ще •111 се да . Ja

жа 11ещо за сградата. l(олкото н да я / бур?
ч11таме за досегаш11nта ii служба зз I пир
тя е вече негодна, така, както е 11е бн „
де11 днес фенерът за нашето ново,

сб
ц11ал11ст11•1еско nреме. За !1ловд11вск п1

11арод11а б11бп11отека е 11ео6ход11>1 1 Ot о

фе11ер, съвре>?енеп, от железобетон ,1ядн
мрамор. Нека си по 11с.1аем пове•1е .iyw
ттша във в11д 11а раз11оо6раз11а 11зш

чужда тех1111чесна л11терачра II в II Прес

скоро време- нова сграда, зз да б Рнrи
още по-голяма гордостта 1111. аащ1

Bn. Ра11гелоо ярос
1·п. арх11тект на rpa,c оръJ
11ароде11 съвет Плiов, се н

ц11,

tar
Tl!Tf
зещ
та, 1

ва.,
Таи
rнга
няна
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