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просвета На българското на·
свлеине. включено в предели-
те на Отоманската империя,
през XIX век и„ е Оил чужд

.. , ., 11 на ?Ъ!lгарите в гпад Ваена.
.
·:. · ? .Населеиието на града по?Ра време 6ило твърде раз-

нообразно имало много
турци. гърци ,н гагаузи. Те

"мразели българите ,и ги прес-
ледвали. Бълrарит„ за всяко
свое начинание трябвало да
водят жеетока борба.

През 1860 г. родолюбиви
.. ? граждани образували българ-

ока училищна община. В съ-
щата година, вероятно съши-.
те ёългаои основали 11 ПЪР·
вото българско читалище във
Варна За съжаление no нас
не са достигнали сведения за
основаването. за дейността МУ
11 колко време е- поосъшестам-
вало то.

През 1870 година р основа·
но от ЯНК<> П. Славчев чита-
лище „Възраждане". което
развива значителна културно-
просветна дейност. Зиталнще-
то получава всички вестници
и списания. изцавани на ёъл-
гарскн език 111 служи за клуб
на G'ьлгарнте и крепост на
възраждането в онези вре-
??ен?· освобождението на Бъл-
гария са о6разvвани II дРУ·
ги дружества ,, читалища.
конто във всички слечаи слу-
жат на една и съща каvза-
просвета ?1 борба за освоёож.
дение.

Братските руски войски ос·
вобожцават България. Много·
вековното швойно робство ста
ва история. Още на 6 март
1879 голина Кръстьо Ив Мир
ски, родом от Котел. заедно
с други българи основават
първия „Бълтарскн клvб" с
библиотека за книги, вестни·

J uи 11 списания II лекционна
..; пресвета. RлУб'Ь1' е аакоит

паеа време ,на личния пежим
ва Батеиёепг.

.На 21 МаР'Г 1883 година В1!·
оонооёраэовани 11 иатъквати

.::J' граждани: Кръстьо Ив, М11Р·
ски, Хараламби Ангелов,
бивш .кмет, Николай С. Шо-
пов, бивш началник на поща·
та, Тодор Раяев, бивш rю,на-
виален учител, Милан Ради·

.,___ воев бивш училищев инспек-
тор,' Въвбаи Папанчев, бивш
а1д:вокат. Петър Пенчев. бивш
:директор на Мъжката гимна.
зня д·J! Пискюлнев. Янко
Сла'вчев, Михаил Колони. Ве-
лико Христов, Дамян Пере·
лингов - всички бивши кме-

, тове, Стефан Кабакчиев. бивш
съдия II баща на Христо Ка-
бакчиев и ·дР. основават „Кн11-
жевна друmнна".
Книжевната дружина разеива

широка ·КVЛТVРНО·ТТРОСВетна
дейност - открива С11бл110·
тека с читалня. където са се
получавали всички наши вест.
ници и списания. много руски.
френски 11 •дрvгн такива. Дру·
жнната напада .в тежко ма-

К. НАЙДЕНОВ
директор на Градска наоодиа

библиотека ,
териално положение през 1885
гол. не може ,да си плаща на
вмите, абонаментите стават
съвсем намалени, а юниги поч
ти не се набавят.

Ръководството на „Книжсв·
11а tд,ружина" пведласа на
Градския общински съвет да
поеме библиотеката и читал-
нята II да работят като ОТ·
дел към съвета Цели две го·
дини се водят преговоои. до·
като пве-, 1887 тодин» на ос·
нованис Закона за общински-
те съвети било решено ,и на
12 март същата година биб-
лиотекарят· Венелин Божилов
предая библиотеката на ИоР·
дан Чолаков II д11м11тъР МУ·
тафов, чиновници от съвета.
И така от тогава II досега
Варна 11мя своя Градска на-
родна библиотека.

В първите години Гоадска·
та библиотека не развива го-
ляма дейност, эашот-, била в
лошо оргаииаационно състоя-
.ние, Васил Д. Стойков. сек-
•ретар на съвета. <У11гова1>я111
за библиотеката, подпомогнат
от Харалан Ангело., 11 Кръс-
-тьо 1Ив М1?рсю1 кметове на
общината, постави ? библиоте-
ката на здрави начала - ста
•ва комплектуването на Фонда
rn изработването на каталози.
Изработен е бил и ппавилник
за полэуваие на библиотека·/

та, увеличени са и с?>едстватаlза издържането Ii. iill••••••••••••••••••••••••1111111в:?Библиотеката нямала своя
сграда .и за 4 годин„ била лен учител ,11 жмоналист. вла-
местена 5 пъти на различни деещ няколко чмжди езици.
места и, града. · аапоэнат с ))уСката. френска·

Кръстьо Ив Мирски II М11· та II немската литература,
хаил Колони.

·

Ка'ГО кметове. -Изгреден е биалиотечен ко-
много пъти вземат оешение митет. който се прелеела
за строеж на библиотека. 110 телствува от Иван П.
той не се е осъществил. Едва Церов, направил <ре
през 1895 год. биОлиотеката ;i.нua реформи в библиотека·
бива настанена на бУл. ..Ле. та. Осигурени са п:остатъчио
111111" и ъrъла ma „Асен Зла· Qре;?.ства за ,дейността 11.

т?ров" над сла·дкарннца „Пчс- Ярослав Рома11•1vк лое,, 191 О
па" 11 „РЕП". Там остава 21 и Hi! I година лреннве!t'11Ирал
rод11ни и развива за вРе.\lето от целия фонд само запазе,111·
си добра дейност. но липсват те к1-1иr11, коиrо б11ли 11391
как?ито II да било отчет1111 то"а. Ин11ентар11ите кннrn. въ
,документи дn 1900 г. ведени от Романчук, са за·

Е.цва през 1902 r·. ,шаме пазен ,1 и сега слvжат на биб·
,по-?ълr,11 да?ни за състоя- лнотеката. Сл? nР<:_инвенти·
ннетq на б119л11отеката, фщш, ра1•ето на Фонда. тон се за·
5592 тома, разделени в lo от- лавя ща ·изготви ·необходими
дела. Бнблнотеката и читалня 11е каталози Десетичната кла·
та са били ,посете?r.и от 24574 снфикация на,tира за много
·дуw11 ·и са ра.щщд.ен11 2368 то· .,обu!К!иовена" и въведе Беко-
ма юннги.. _•1rовата таблица, чр,ез която

('\_ 1900 19l0 • разл'Ределя фо1>да на 17 от·vт що г дешrост· дела.та на 611бл11отеката е по-ела·
1 l·рез 1912 г. се обявява Балба. защото за 10 год111111 са канскат.а е,ойr,а дейността насменени 15 библиотекари.. библиотеката н? престава, би·През 1910 г. за кмет на ГР. ва насочена за обслужванеВарна е избран .Иван П. Це-

ров. бивш vч1LЛ11щен 111нсnек·
rop, високообразован II с го-
леми културни 1111,rереси Пра-'
v•1ил дейността II състояннето
на б11блнотеката и иаредн)l да
се сменн целият персонал.
Наз11ач11л за б11бл11отека11
Ярослав Рошrнчvк. гнмназна-

В •tиталн.ята н.а библиотеката

•на ученици II ост,аналите в
града граmдан.и Сл?щ война·
та тя е преместена в съвсем
а1епод1Ходяща ограда на ул.
„Макси,м Горки" 111 „Хад:жи
Стама<г".

Започва ,Първата световна
война. Библиотеката изпада

nОложе-,в тежкr, материално
1ше.

.През време на Варненската
комуна, общинскнят съвет yne
личава кредита О'!' 1042 лв
npe-, 1918/19 финаИ{:ОВа · годи·
rna •на 20000 лв за '1920 11 1921
година.

След ·деветоюнскил преврат
11 ·особено след /Разгрома на
Септемврийското въстание. за
бъл!'Зрския народ настават
тежк11 •дll!Jt. Много комунисти
и зем!\делци са избити. дРVПt
хвърлени в затворите. Шай-
ките •на .Цанков преследват
вс1111ко протрес11в11.О. Градска-
та библиотека изпад,? в още
1110-тежи.п положение Б11бл110·
теL11i·ият юом11-гет прави. пре..1·
ложение да се увелнчи кредн·
тът на библиотеката или дя ti
се разреши да събира волни
пожертвV11ан.ия от граждани·
те. Sъпреки това библиотека·
рят Ярослав Роман•1У1< с ,\tал·
ю1тс средства. с конто paano·
JJarн, е. ЗЗ!К\""ПVВЗЛ иaii·UCl-'лa?
та 11dдавана литеРаТУР".

Лрез онез11 год.1ш11 1<метове-
те назначавали за слvж1гrел11
в бнблиотеката свои съnарти ·

эанн без вс?какъв цеr,з II non
rотов1<а, нерядК'О КРЪГЛИ не·
веж11. Те обаче затормо3ват
работата в бнблшrrеката. раз·
хч1щават 1без0'J1ГОВ0РНО KIIIIЖ·
•ното богат?11во. злословят 11

злепоставят Рома;1чvк Той
Оне тРевоrа за състоя1111ето
на библиотеката •rод111111 на-
ред. 110 бе-. резу;11тат.

Едва в 1927 г. кметът Ни-
кола Попов се вслvшал в док·
лад1i'rе на Романчук и ПРО·
тестиrе ••а rраЖ1дан:ите. По
,негово nред;rожение ое взема
решение за читалня ••а биб·
лиоте,ката да се nредоставн
фоайето ,на ,новостроящня се те
атър, а б11бд11отеката да се
превърне в клон от дъDжав·
ната библиотека - ,София. С
рсформира,нр на библиотека, а
е ,,атооарен Петър Г. Нейков.
помощник кмет, завеждащ
б11б.1иоте•11rото дел.о. РазРабо·
тен е нов Уетав II Прав11лн11·к
на бибтrwеката 11 тя е вече
nl)еместена на nлощаа „Не·
заnис11мост11 в croa1naтa. къ-
де:m..rс.еrа. се .IТ0?1еща.ва РЪКО·
ВОД<ТТВОТО на БЗ.НС. Кредити-
те J1a Оиблиотеката 611JU1 no·
вишени IIR 10000 лв. Наста-
1ва период на действител 110
,добра просветна дейност. По·
лvчават се nочти всички бъл-
гарски вестн11ш1 н с.писания
11 МIНОГО PVCKII, френСК'И, 11е>1·
ски, английскit, чешЮJ1, по.1-
ск11, ту,рски 11 дР. Закупvваl'11
са .произведенията на изтък·
11ат11 наши 11 •1vжди п.исател?1.

Бибmrотекаuят ЯРосл'lв Ро-
м.анчук след 28 год111111 преда·
•на ?ба на КУЛТVРl'ИЯ
фронт бил уво11111ен На неГо·
во място на 3. VII. 1928 r·.

е ·11азиаче11 Добр11н 1'од0роn
Василев. високообразован,
,владеещ 11Я•'ОJ!ко •1vжди ез11-
1щ и с подчерта.ни библиотеч·
•1111 интереси. Той се залавя с
любов за nоста•вяне в б11бт110·
-rечен порядък помеще11ието.
фонда. ,каталозите 11 отчет·
"'0СТТа. По 111ero времn биб·
лиотеката -при:rежава 24000 то
,ма 111ите.ратУРа.

Петър Нейков. помощник
кмет. който имал прав11лно
разбиране за 611Олиотека'l'а.
на'Пуснал rра,д,1 на 4. Х. 1928
т. Добрин Василев се разбо·
лява сериозно през 1929 rод.
В .негово отсъствие са УВОЛ·
ненн библиотекарите. завеж·
дащите учею1ческ11я от,цел 11

читалнята. В библиотеката ос
тава -са•мо един библиотекар.·
Бс-rеотве·но работата на пое·
леnl'ата •на1rово се влошава.

добщt'd •Васнлев се връща
на .работа след 7 •месеца 11

се залавя да създа,де ,1абеля
за 1111те каталози.

Оветовната криза през
1929/32 rод. Ср раЗВИХРЯ II v
нас II ее отразява върхv Фи·
наисирането на библнотската
?I QТТаМ ВЪРХI' дей!'остта й.
През 1933 г. тя nРО.!lЪЛЖава
своята раОотя пр11 тРV'д1111 УС·
ловня. От сведен11$1Та се 1111ж·
да, •1е нма 1107 •111тате.,11 -
694 учащи 11 413 гр?жда1111.
,rаnравени са 51127 посещения.
Тога·ва са раэда1деон11 22182
то?1а кн1rг11 за прачнт Фон.
дът иаоас:гва на 30589 тома.

/,Олад.ва ,на 1\1 С'!'Р,)



Необходи.м посредниk между читателя
и книжното богатство

250,000 заглавия на книги.
70,000 списания II стотици хи
.тяди вестници - приблнэител
но такава с годишната печат
на продукция 8 овета. Върнем
.111 се малко назад. само 500
год111111, откак човечеството поз
нава юшгопечатането --- като
011уш11rел11а грамада 1111 се
представя едно книжно съкро
вищс ОТ ОКОЛО 60 мил, книги.
И ученият. 11 практикът днес са

безпо,ющ1111 пред огромната ли
теоатура II търсят посредници.
конто да ги улеснят при lld
мнране II ползуване на погреб
ната им литература.

Така .в помощ на науката
п практиката идва б11б1111огра
фията - този компас ппи вся
ка работа с печатни произведе
ния 11 „нер.в на всяка научна,
литературна ,11 въобще култур
на ·работа".

Пред Градска народи а
ёиёлиотека. най-богата по кни
жен фонд 01 •ВЪ3МОЖНОС'11И за
обслужване на читателя в
града и окръга, са поставени
пелица важ1111 задачи в това

на правление.
Библиографсно -спра во•111 и ят
1111формац11011ен отдел иэгол

вя nu искане на читателите
всякакъв .вид справки за ли-
тература. Изготвя II представя
за ползуване библиографии.
прспоръчителии списъци, биб-
J111отс•11111 прегледи 11 обзори. в
ксито се разкриват книжння г
фонд на бибтютската II съ-
държанието на пер11од11ч1-111те
издания.

Издирват се II се картотеки
рат материали за историята.
географията II сопиалистическо
то строителство на варненския
край.

За сравнително къс период
от време (отделът с създаден
в средата на 1953 година) с
извършена аввчитслиа дейност.

Преди всичко е изградена бо
гага база за библиографско-
справочна II н11формацнонна
работа.

Справочният фонд наброява
над 3,000 тома - библиограф
_ ки указатели. енциклопеднн
справочници, наръчници, реч-
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От всички прояви на човешкото творчество най· •1у.1.на

11 достъпна за внимание е книгата КАРХЛЕИЛ
Една капка мастило е. достатъчиа. за да се въеёмаи

мисълта на милиони хора.
БАИРОН

Книоите са като ,mриятелите: да са малко но добре;
rюдСра1111.

Ешна добра книга е t1д11·11 добър приятел. една лоша
1и111га са десет зли приятели. ПОСЛОВИUИ

За моне 1;н11г11rо са по-скъпи II от nреWвК:сГLИР
с,ю r:E.I •- •a:t zza.. ?=-- :=r -- -- •- _._ .. ,.. '*-

БЛАГОПАРНОСТ
къя н БИЛЯРА

Сnо,«нЯАt cri ранниге уче-
нически години и някогашна
та библиотека, разположена
в .малкия етаж на сградата
срещу старата градска об-
щипа.

Дойде юношеският период
и с него --:о интересът към
приключенската и фанласхич
Ш1 литература. В читалнята
на библиотеката пожълтели
те страници на ро;.саните на
Жул Верн, Майн Рид и др.
автори разкриваха нови и
интересни светове. По-късно
о гимназиалните години, за
почна да Ate привли1tа натур
философското четиво. Спом-
НЯАf си с какъв интерес сле
дях статиите на Ас. Злата-
ров. В горните класове на
гимназията търсех издания-
та на Бакалов. Фаитз.нът не
бе сложил ръка на натрупа
ната мисъл в книгохранили
щето на Градската библио
тека. Истинският за народ
ната библиотека разцвет за
11очна след 9 септември 1944
година. Някогашната град-
ска библиотека прераста в
един А1ощен институт с ши-
роки организационни, ието-
дични и просветни задачи,
с компегенхно ръководfТВО
и квалифицирани в съвремен
ною библиотечно дело сът-
рудници.

С благодарност си с110А1·

ня,11 за положителното въз-
действие, което оказа 'библи
отеката в моя юношески и
.1«ладежки живот, но иска.лt
да изразя голямата си благо
дарносх за помощm, К()ЯТО
,?олучавам сега в научната
си работа. Освен чрез налич
ната в библиотеката маера
тура, справочнияз отдел и
междиэаемна библиотечна
служба ,?и оказват голя,?а
поА10Щ чрез доставяне на ли
тература по междубиблиоте
чною и международно кни
гозае,?ане. Получавал СЪАI
книги от библиотеките на
Ленинград и Москва - цен
на архивна литература, от
Берлин, фоюленги на прес
неш научни статии от библи
отеките на Париж.

На ръководствого и сът-
рудниците на библиотеката
изказвам благодарност от
сър11е и и,? пожелавам още
nо·големи успехи.

Д-р Ст. Н. Стаматов
канд. мед. науки

През 1953 година се обособи
отдел „О(jработка и каталози",
който · беше комплектуваи от

н1щ11 11 до. Включени са 11_ таки подготвени б11бл11отекар11. Те
1111 ценни падания. като. Бъ.1 за две ГQ)\111111 редактираха 11

гарски книгопис (от 1897 ло попълниха азбучния II създадо
1928 1·од111?а) Б11бл11ографсюГ ха с11сте?1ат11че11 каталог. През
ёюлетии на кн111·11те. сп11са1111я следващите rод,11111 се оаэраёо
та II вестниците, които оа пое тиха каталозите на всички Фон
тъпили в Народната б116л?10- дове, въведени в библиотеката
тека „Кн))ил и Методий" - Cu Ссгь Градската народна биб
фия. Летопис на певиоц, пе- лиотекв има:
чат: Бълг. книгопис за сто го А. Каталоэи за възрастни.
дини 1806-1905 на Балан; Сто 1. Азбучен-служебен генера-
ланека 11 социална . книжнина лен и читателски.
на България 1850-1945 година: 2. Оисгематичен. служебен 11

Опне на старите печатни кни 1111т:1телск11.
r11 1802-1877 голяна п1 др, съ 3. За периодиката - азбучен
ветските: Книжная летопись, с;11•жебе11 11 читателски 11 систе
Летопись газетных ·11 Летопись мат1111е11 читателски.
журнальных статей, Своцный 4. За музикалния фонд -
бюлетинь новых иностран азбучси. систематичен 11 чита-
ных KHIIГ II много други. телски.

В помощ на библиографско- 5· За латиница - азбу•rен 11

спр'l{очната работа са II систс с11стqмат11чен '!итателсю1 и аз·
.,11'r"d Ы'?катапози II картотеки. бучен с11стематн,1ен служебен.

Та,11 база да,ва възможност 6. Фонд ф11лнал11 - с11стема
на ,работсщи11е в отдела да т11•1r.r служебен.
правят 11зчерnателн11 сnравкн 7. Справочен фоi1д _ систе·
по .вс1р1ю1 клонове 'На науката, мalH'lf'II служебен.
,изкусТВ'{)ТО 111 културата, на тех
ш1ката, стованския н общес-r-
веш,я живот; да информират
специзли?тнте по излязлата у
на? 11 в СССР литература -и от
ча.;,и за литературата от дру
rнте страни.

Големият броr, 111 разнообраз
.rитс по тем атнка справки -
уст,.11 ·11 п?1смени (200-250 за
годината) показват. че Библ110
графско-справочният отдел е
нrоGходнм посредник между
t;итс1тсля II кннж'ната съкро·
L,11u :шца на библиотеката.

Л. Владков
старши библиотекар

I
?
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I
I
I

КАТАЛОЗИ
• 8. 6Пбд1ют??1-.wонд -

с,1стсмат11•1с11't!?V-Ж?li.-.-"··
9. Стар_опс•н(теи Фоu.11.,. - аз-

б\•чен служебен. · ·

10. Редкн 'книги ? азбуqеи
слvжебеи. -?
11. Специален фонд - система

ти,?ен слvжсбе1t.
I>. Каталози за деца.

1. С11стемат11че11 читателскн.
2. Заглавен читателски. ?.
3. Картинен - за най-м!IJ1к11

'ГС' читаrели. . , ...
За много добре изработени -·

т? 11 редовно поддържани ката
лти през 1960 rод. отделът бе

,..-У,ше определен за JJаwюнален
първенец и награден с парична
награда.

Градската народна библиотс
ка сега притежава система от
каталози и картотеки, които да
ват възможност на читателнrе
бързо да иодбеРат търсена;?.а
от тщ литература . А бибюl!i-
течните работн1щ-и да насочват
чe'l'le11ero ,към хvбав.итс ,наvчни
четенето на хvбав11те нзvчнн
прогресивни и писокоидейни
книги, п11сан11 от най-11зтъкиа-
т11те ТВОРЦII.

?

ОБОГАТЯВА СЕ И РАСТЕ .КИИЖJИJТ _ФDИД
К:омплектуването на библио-

течните фондове на библиотека
та преди 9. IX. 1944 r. ставаше
много трудно .

Средствата на библ11оте1<ата
бяха оскъдни 11 11с можеше да
се закупи издаваната литерату
,а- Набаuя1111 .са произведе

ння. предимно на 11аш11 нзтъ1<-
на11.1 11 у-пвъ1>ден11 пи-сатслн-
кла('ац11 11 на светоnнонзвсст·

ш1 п11са1е;111. На,1чната литерн
ТУР? (_• по-слабо ЗИСТ'l-.ПСНа· но

са набавени енц11клопеди11,
справочна л11тература, ре-чниц11,
?1аркс11ческа литератvvа II пе·
11иощ1ч1111те издания на БКП.

След 9 септември 1<омплекту
ването на фо11довете на библи
оте?ата се vлесиява от това. че
издаваната литература с под-
брана - нау•шо издържана 11

nро1·рсс1ш11а, 11 държавата оси
гурнва достатъчно средства.
Освен това от 1946 г. биб:nиоте
ката получава депоз-ит цяла
та печатна продvю1ня на стра

1 на,:а. .
I

Градска народна бибпиоте-
. ка след 1953 r. обособ11 след-
! 1111те Фондове: основен, подръ-

1

чrн. л.етскн - два, справочни,
спец11але11, староnе•1ате11 и ред

, к,1 1<1111r11, ,?узнкален. методичен
1 Фонд Ф11л11ал11. периодика, кар
'т11 11 графика, стандарти и па-

r

тент11 11 обмене11 фонд. Във фо11
дооете на библиотеката се ш1
ми1,ат cъчniiciiii'ятa 11а Мар1<с,

I
Еш·rлс, Ленин. на основоnолож
шщите 11а БКП. Д. Благоев.' Г. J.11м1пров, В. К:оларов, на

i 11c11111 дей1t11 на КПСС II на
1

.11.руrнте комv1111<:т11?1еск11 н оа·
1

ботн11•1есю1 парт1111; съчшrения
1 та 11а наши II русин научни ра
j

бот1111щ1 11 специалисти по вън

I

росите на науката. стро11тслс·,
l!ОТО II IIЗKУСТВОТО.

Голш1 дял във фондовете за
ема художественатя литерату-
ра ОТ 11аш11, съветск11 11 Ч\'ЖДII
авторн.

Градска народна библиотека
сега притежава богат 11 до·бре
ко?1плектуван юшжен фонд,
които е в състояние да обслу-
ж11 вс11чк11 категории читатели·

А.МАНАСИЕВА
библиотекар висшист

!Т

Колективът на:библиотеката през юбилейната 1963 година

80 · ГОДИНИ В ПОМОЩ НА ЧИТАТЕЛЯ
ОснО'Вната задача, която

стои пред Заемна служба на
всяка библиотека е увелича
1Ване броя на 'lИТателнте, по.1
помаl"ането им при ,избиране

•и обслужВ'анС110 1rм с необхо
д,има11а лиrература.

Отдел Заемна служба съ·
щест.вува от основаването на
библиотеката мли това е най-
с11ар11ят О'llдел, който с гор

дост може да заяви. че 80 го
дини е бил вс,лужба на любо
энателния. 11РV'долюб11вия.
прогресивния и култvРен чн
тател. Заем'Ната е бн•. а II си

остава до днес неразривна
та връзка между б11бпиоте
ката •11 читателя. Cera. кога
то се намираме пред 80-rодиш
ния· юбилей на библиотека
11а. нека надникнем 1в мсто
р11ята на отдела.

Сведе1111я за дейността на
Заемна служба от първите го
дини нямаме. Таки'Ва им,аме
едва от 1927 година, кога-
110 са раздадени 716 тома кни
ги, през 1928 година - 256n „
тома. 1929 г - 8230 тома.
През 1930 година бил напра
.вен голям скок - за домаш
но четене били ,раздадени

16,185 тома кн111111. н:ай-мно
го ч-етени автори rrpeз тоз 11

период до 1930 година са би
ли българските класици -
Ив. Вазов, П. Славейков. й.йовщ Ел. Пелин, ]уските
кла<щци - Толстой, остоев
ОК'Н, Гогол, Пушкин 11 от чуж
дите ·автор11 - Майн Р,ид,
Жюл Вери. Зола, Шекспир.
Гьоте, Шилер и Ар.

След 1930 година книrораз
да'В?ето се увеличава всяка
из?uн?ата година средно с по
1,000-2,000 тома. Общо взето
голяма част от четените кнн
ги са ху.цожес,,вена литера-
тура, Сериозни ,научни из-
следвания ,и съчинения са
търсени малко. Читаrелите
на библиотеката били уча-
Щ11, домаш11и. служащи, за
наятч1111 и др.

Една година след победа-
та на Девети септември биб
лиотеката от обuuшска ci::
превръща в държавна. В
заемната кнл11 усилена оабо

та. През 1946 годИJJJа е имало
1,200 редовни абоната 'И 42,000
тома раздадени книги. След
.ващата 1947 година са разда
дени 56,210 тома КНJ1rи. Инте

ресът към хубава'l'а книга
вс-е повече расте. През rози
период нзвънредИо много ое
търсят класичесюите трудове
,на Маркс, Енгелс, Ленин, кни
ги за всички 01'J)асли на зна
нието. 'Праизведен:нята на J1a
шнте м съветските писатели и
?тоети. През 1950 година щ
заемната са раз.дадени
75,000' Тома l<НИ?И.

През 1952 годния от заем
ната се отделя детският О'Г-
.цел и тя започ13а да работи
само ·с възрастни читатели.
След таЗ11 промяна, през 1954
го.д,нна отделът Р имал 3,196
читатели и е посетеr? 41,150
пъ1111. За домашно четене са
J)аздаденн 80.500 тома книги.
Оттогава всяка година книrо
раздаването се увеличава с

\ПО 5000-6000 Т()?!а. За ПРЪВ
път се поставя с ос111>ота J!ЪП
росът за •1111д11в11дуалната ра
б0'11а, ,водят се беседи с чн
тателите на гишето. насочва
се четенето. За няколко годи
1111 броят 11а читателите II по
сеще1111ята в библиотеката 'На
,растват извънредно много.
Так&- например през 1958 го
дина броят иа ЧН1Ч1тел11те ое

увеличава па 4,728, през 1960
rод?rна - на 6,065, през
1962 r - на 7,250 души. Със
тавът на ч'Итател,нте коренно
се ·11змею1. Постоm1110 се у?личават работниците, инже-
11ерно-техничесК11Те кадри. ле
кари, агрономи. обществени
1деяrел11, учители и учащи.
Всмчки сили на отдела са
11асочею1 към правилно об
служ.ване на тези читатели.
Като ?зултат от това нараст
ша rrроцентът на раздадената
11аучна литература.

Перспек1111вата, която C'l'OII
пред Заемна служба е да ,rьководи •т-еwето 11а с,воите

1111тател11, които въоръжени със
знаr?ия и комунис11ическа
1rравс11веност да станат в1с-
т11нскн стро11теm1 на кому-
,11из?Jа. Все повече да подпо-
мага читателиrе-раб<УГ!!:111.J!И u
тях11ото самообр·азование и
К"вал11фикац11я. тъй ·необходи
м11 за 11зпълнение програма
та. начертаrна от VIII кон-
грес на БJ<П.

Я.Л.НИКОдОВА
старши библиотекар
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В ДЕТСКИЯ ОТДЕЛ път за нареждане на литера

турата, което помага за бър
зото II качествено обслужване
на малките читатели.

Таз11 нова форма на рабо-
та се приема с радост от де
цата, защото непосредствени
ят контакт с книгите им дава
възможност да проследят всич
ки заглавия от даден автор,
подпомогнати от консултанта
библиотекар, да с11 изберат
желаната книга.

Ние. библиотечните работни
цн, сме горди от съзнанието
че вършим едно СКРОМНО· но
високоблагородно дело по об
разованието 11 възпитанието
на подрастващото поколение,
бъдещ строител на комунив-

Преди единадесет roдi11111
бе ОТКРИТ ОТД('.1 за деца при
Градска наоодна б11бл110Т('Ка

Гпижите за формирането на
подрастващото поколение, на
поавиха петския отдел естест
вен- най-близък сътпудник на
у1шл11щt-то и пионерската ар-

Е

гаиизация. тъй като эадачите
които Партията II Правителст
вото поставят пред нас са ед
111111 съши.

Своята дейност детският 01
дел започна при много малък
книжсн фонд - 1763 тома
Пооиэвеленията на старите
детски писатели, българск11те
класици, паотизанска мемоар
на литература, както II пре-
водна от съветски 11 11ужд11
писатели бяха 11зтегля1111 от
основни Я фонд.

Година Фонд Чита- Раздадени
тепн книги

1958 17618 3865 103047
1960 22225 4278 118076
1962 30814 4558 138510
През 1960 r. отделът беше

определен за национален пър
венец и награден от Минис.теР
ствота на просветата 11 КУЛ·
тмпата.

В работата си с децата от
предучилищна възраст до VI I
кл. включително провеждаме
мероприятия, които подпома
гат учениците в политехиичес
кого образование, в трудовото
естс гнческото и нравственото
nъз1111та1111е.

За кратък срок фондът на
детския отдел бързо напаст
на на 8929 тома.

Бях„ направени необхоци-
,1 иго каталози. картотеки и
алО1·щ1 за всички възпасти
малки читатели-

Детският от.дел стана люби
мо място на малките чигате
лн. конто през 1955 r. наброя
ваха 2160 деца, а прочетена
та литература - 73370 тома.

От осиоваваното си досега
детският отдел бележи все по
големи успехи. Ето някои ПО·
кнэатели:

Читателите от пети до сед
ми клас са любознателни и
често четат безразборно. За
да ги предпазим от това, въ
ведохме инцивидуални тема·
тични планове. Те 1111 лома·
гат да каналиэираме четенето
да създаваме интерес към на
учна литература II разширя
ване на знанията по учебните
предмети- От I август т. r.
въведохме свободен достъп
до книгата. Разделихме фон
да на три групи съобразно
възрастовите особености 11 уче
бната програма.

Чегипимесечната 1111 J)абота
на свободен достъп показа, че
сме 1111мер11л11 най-правилния

ма.
А. СТААЧЕВА

старши-библиотекар

КУЛТУРНО-МАСОВА РАБОТА
](ултурно·масовата работа

като форма на библиотечна
дейност в градската народна
библиотека започва след Де
вети септември 1944 година,

Отначало тая дейност се or
овничава с мероприятия про-
пагандиращи библиотеката.
По-късно тя става целенасоче
на, актуална и сьдейетвува за
пропагандиране на партийни
11 поавигелсгвени материали и
документи II винаги е във връз
ь а със стопанските планове и
11ерспективата. начертана от„
Осмия конгрес на Б](П,

При планиране на културно
масовата работа в детския от
дел се съобразяваме с изисква
нията в образователната сне·
тема. За това провеждаме ме·
??????1'?:; кo?i?1п?ff1?.?:?t??11
образование н Физическото, ес
тепtческото и нравственото въз
питание. Стремим се всяко ме
ропвиятие да бъде увлекател
но по форма II да обогати поз
канията на децата по даден

f предмет.
Най-Л!f)бОЗ@mел11ите читатели f С читателската ноифепен-

..................................................?.,. .... 6666 ,1 ция нЛетJIМ 110 родното небе"АА .г--?к.....г която проведохме 11а летището
I

БИ&ПИDТfКАТА КАТО МfТОДИЧfИ :::т:с?я?;1:к??к??:р:е:ап?занз:
Iширим практическите знания
I

цl!ИТЪР на децата З;? летателната ма- ,
&. ш1111а, нейното устройство, без I

моторно летене. паоашvтнзъм .

б II б л II от е к а и г, 11.
IЗа изграждане естетическото ·

с всяка измината година се \'В<'
възпитание II музикална KVJfTV 1

личава. за да се стигне до се·
ра на подрастващите. псоведогашното положение, когаго пол хме лигепагмряь, вечери и за
бави, като "Чvдн11ят соят на
изкуството", ,,Българската на
родна лесен през вековете".
,,Беседи по естетическото въз-
питание„ и дl>.

Отделът за възрасти и ппа-
)ШРа мероприятията във връз-
ка с ПРОИЗВОДСТВОТО. комунисти
ческата нравственост, изграж-
дането на естетически вкvc и
научен мироглед у читателите

Много от мероприятията са
запазили трайни следи сред
гражданите, какъвто е приме
рът с обсъждането на, трило-

гията на Димитър Талев, кон
ференцията „В любовта
трябва да се вярва", .. Морал-
ният облик на човека от •0•1v
ннст11ческото общество". А мно
го полезни се оказаха и конфе
ренциите: "Поnоавк11 на греш
ки, цопмснати пои ивпабогввне
то на горно дамск-, и мъжко
облекло" проведено с шивашки
те работници. както II нонферен
цияга „Лозарството - доходсч
отрасъл", свганизираво със
селските 'стопани от с. Галата.

Уредените от библиотеката
изложби: .. Опознай споя край
за да 1·0 обикнеш", - .,Варна

през вековете"; .. Варна се бо
ри•t и „Варна строи", .Години
на победа и възход" и „1100
години българска писменост и
литература" създадоха голям
интерес у гражданите.

Освен горните мероппия гия
библиотеката урежда литера-
турн11 утра, вечери, обсъждане
на книги, срещи с писатели,
чествувания и по.

](ултурно-масовата работа
непрекъснато укрепва връзката
на библиотеката с читателите
и помага за тяхното комунис-
тическо възпитание,

Въпреки че определянето на
големите библиотеки като ме·
тод11ч1111 центрове стана през
1952 год., нашата Градска на

родна библиотека е извършвала
методични фу11к1t1111 11 преди
това. Ни сбирките, конто са
уреждали служителите от бнб
лиотеката през 1946-48 r„ за
да повишават своята квалифи
нация. са били канени да при-
съствуват II библиотекари от
друrн по-малки библиотеки. То
ва са първllте наченки на ме-
тодична работа в нашата бнб·

MC'TOДll'IIIO РЪКС'ВОдСТВО Ш1 'ТС"·

р1пор11ята на града има 150
б116тютск11 с над 400-000 тома
юшжен Фо11д. От тнх с щатш1
б11б;111<Уrокар11 са 30 пои пред·
пр1;ятия и учреждешш. 22 чнта
;шш1ш 11 15 уч11л11щщ1. Cera те
обслужват ГOдJIШIIO 55,000 ЧII
татели, от които 17,000 работ
шщн 6,500 специалнс:rч1 и 8000
друп1 ?луж11тел11. Ежегодно селиотека. раздават над_ 850.000 тома лиПрез 1948 год. се провежда
тература от вс11чк11 отрасли на

и първият курс за подготовка
знанието. '

на библ11отекар11. l(урсът, opra
низнран от ОРПС, 110 ръково- С активната помощ на мета
ден от директора на библноте днчння кабинет. който сега има
ката д. Василев. подготвил двама методисти, се провеждат
първнте 32 библиотекари за ра rод11ш1ю от различните библ11? бота R бнблнотекнте при пред- отекн над 2000 културно-маса·
nрнятията O града и окръга. ви мероприятия. За повишава
Опогава до 1960 библнотека· не квал11фнкац11ята на б1fблио

I

та провеждаше· ежегодно 45. текарнте се провеждат ежеме
дневни курсове за подготовка сечно <еем1шар11, практикуми н

на бибтютекарн· др.
През 1948 rод. започва II Със своята десетгодишна

??iiната методична дейност с деiiис:т методичният кабинет
оосещення на квалифицирани ПJHI Градска народна б11блио-
б11бл11отекарн от градската бнб rека. във вза11модейств11е с
лиотека n малки масови бнблн вс11чк11 отдели Ila б11бл11отека.та
отеки за оказване конкретна СР е стремил да подпомогне
пС>мощ. пDав11л11ото развитие на мрежа

Заедно с бурното развитие та от масов11 б11бл1ютек11 11 да
на стопанския II икономическия полrотвн б11бтютечн11 работни
живот в нашата страна 11з1111к цн. достоiiнн з.? довернсто, кос
ват една след друга 11 десетки то Парп1ята II Правителството
масови библиотеки пр11 заводн нм оказuат, пое rавяiiю1 rн на
те, училищата II читалищата. предно място на 11деолоr11•1ес-

jПреэ 1953 се обособн методи- кш1 фронт.
чен QТдел. Метод11ческата дeii- Хр. БАЛДЖИ АС](И

Jкост на Г,радската методист ,

Заем1tа служба за 11ъзраст11и

ПЕРСОНАЛЪТ НА БИБЛИОТЕКАТА
01-'1:3 ЮЬ!tЛl:ЙНАТА ГОДИНА

1. ](ънчо Наnде1108 ](ъwчев - директор
2, Любомнр Илиев Владков - старши 611бл11отека1,
3. А!tша Пет,рова Тончева - старши бибтютекар ,
4. Янка Лев Н11колаева - старш11-б116л11отекар
5. Велислава Гетова l(утева - старш11-6116л11отека1>
6. Х;рнсrо Василев Балджийски - методист
7. Стефан Петков Стайков - библиотекар - в11сш11ст
8. АнаСJ1ас11я Иванова Манасиева - 6116n1ютекар-в11с11111ст
9. Данка Николов йо;•данов - библиотекар - в11сш11ст

!О. Зорка Вълчева ](аракалева - б11бл11отек3J>-полув11сll,lис1
11 Евге1111я То11ева Ризова - б116л11отекар · полув11сш11ст

12. Василка Бож11нова Бешовска - 6иблнотекар-полув11с
шнст.

13. Доротея С-ганева Оrанева - б11бл110-nекар - полувнс
llfllCT,

14. А,нка Ангелова Митева - б11бл11отека,р - wлув11сш11ст
15. Геца ](р'ЬС'!ева l(ацарска - б11бл11отекар-полув11сш11ст
16. Теменужка Н111юва Стоянова - библнотекаr?полув11с

IЦНСТ
17. 1(11чка Петрова Цървулева - б11бл11отекар-с1,ед1шст
18. Бноорка Романова Георr11ева - б11блнотекар-средш1ст
19. Златка Иванова Иrнева - каене,, - дом.1к11н
20, Стефа11 Николов М11т11юв - подв'Ырзач

21. Славка А1а1fасова Жечева - '*"1. персонал
22. Ма,рня ](олеnа Малешкова - по,1. персонал
23. Пенка Митева Бойчева - пом. персонал •
24 Марийка Дойчева Петрова - пом. персонал

Благодаря ви. книги, прняте
л11 мои. от сърце ви благодаря
за вашата правда н човечност.
за вашата мъдрост и дружесl(а
?томощl

А. БОСЕВ
. «<:::>,,»

Колкото повече четете без да
размишлявате, толкова повече
се убеждавате, че знаете много.
а колкото повече размншляоатс
п1,11 четенето, толкова ло·ясно
в11ждате, че знае-ге още много
малко.

ВОЛТЕР
«<::>-»

Съвреме111111ят човек, заста11ал
пред Хнмалаите на б11блиотек11
re, се намира в положение на
златотърсача, койтu трябва да
открие зрънце злато сред маси
от пясък.

, С. И. ВАВИЛОВ«-»
](ннrата - хубавата кннrа,- която е събрала в себе с11

1ll)О?111слення ЖИЗНСII опит 11<1

попече хора, която разказва
за възможността жнвОТЪт да
бъде по-хvба„ 11 по-справедпив.
бе четена жадно; тн укрепваше
вярата в победата.

В· АНДРЕЕВ



ХРАНИЛИЩЕ НА ЦЕННО ИСТОРИЧЕСКО БОГАТСТВО
В продължен11е на 80 голи

1111 Ba1>HNICKaTa наволна б11б
лиотека с била саътницв на
историческото развитие на на
шия .народ, на всички пер11пе
тии от борбите на български
Тр рабО'J1111щ11 11 селяни. на
бурната история на нашия
град. В своите фондове тя с
натрупала голямо кн11ж110 бо
гатство. Днес тези фондове гри
жливо запазени ·11 научно обра
оотени. непрекъснато се допъл
ват 11 ·комплектуват. за да се
аиквиаира с поражен11ето, ко
рТО класовата ограю1ченост на
буржоазията и дивата злоба
на фашизма са изхвърлили от
нейните лавици. Макаv II не
11ъл1111, нсторнческите фондове
на Варненската народна б11бл11
отека представляват ценен из
точник на материали за изуча
ване на родния 1111 1<1рай II ця
.тага страна.

Ценно богатство на нашатт
?иблиотека-юбиляр Р големня,
фонд соц11ал11ст11ческа книжни
на. събирана още от края на
м1111ал11я век до наши д1111. Тук
се съхранява първото издание
на книгата на д. Благоев „Що
, социализъм и има ли той
почва у нас?" - първият бук
вар 118 варненската интелиге:
ция по марксиэъм. В редица
та на тези фондове стоят мне
ro от Бакалоонте излания or
еРе?1ето на варненския му и:
дателски период и друга книж
1111на.

IВ продължение 11а много гс
дини варненската ёиблвотека
с събирала II съэоранявала те
оретическите II полит11ческ11 ор
ra1111 на нашата партия - en
„Ново време" 1897-1923 годи
га под редакцията на Д. Бла
гоев и о. 11Работннческн вее,
ш1к11, съхраня:ва11 ·от иэлания
та му през 1905. до 1923 годг
на под редакцията на Xv. Ка
бвкчиев.

Голяма колекция rrредставля
ват 11 изданията на варненския
пе1щоп.11чен печат. Той се де
л11 на два големи дяла
прогресивен '11 оеакционен. И
•?:;ата вида издания обаче са
огромен краеведчески извор за
изучаване нашата стопанска,

-културна и тюлитическа --пето
рня.

Опирайки се на това ценно
богатство, много изслевоввте-
.111 на нашето национално II ре
волю1.1;ионно минало създадоха
научни работи като: Библио-
графия на българския перио-
дичен .печат от Д. 'Иванчев,
Варненската комуна от М.
Пенков, История на варненс-
ката партийна организация и
цруги.

Днес варненската народна.......................................

: ЗА ?\УЗИНАЛ :iИЯ :
. : UTДЕЛ :

С От дете посещавам Град •ска народна бнблиоте-
С ка. Помня, в миналото тя •
4 се помещаваше в стара· •
с та, тясна, неудобна II ire •
• приветлива сграда срещу •• ГНС. Днес, чествувайки
С своето 80-годишно същест •
4 вуване, Варненската на- •, -оодна библиотека има• коренно различен облик. •
• Тук работят квалифицира •
с НII и отзивчиви биёлио- •
С

течни работници. По ней •ннте рафтове се намира
С многобройна и разностран •
• на научна и художествена •
С

литература. Много полез •на е инициативата за съэ
С даването на музикален от •
С

дел, който за кратко вре •ме раарастня до такава
стелен, че напълно аааово •
лява ,нужщt'l'е на интере •
схващите се в тази об •ласт. Не мога да не иэка

4 жа задоволството си от •
4 Градска библиотека. ко- •
4

ято се явява ценен лома •щник в моята работа.
4 По случай 80-rодишю, •
4 ната - пожелание за още ?
4 ??;?°лям разцвет и въз- •
4 Стилняи Стоянов •
4 артист-оркестрант •в Народната опера• •..................................

библиотека с не са мо l)CГIICTl'a
тор 11 събаратсл на книжното
бпгагств-, 11а народа ни, 11n 11

активен у11ас11н1tк в неговото
историческо дело - нзгражда
нето на социалистическото nб
щество, Нейните к.1111жн11 фон
дове непрекъснато се обогатя
ват 'със социалистическага пе
риодична II друга литература,
която бележи новата диря в
историята 11а нашия край и
специално на град Варна, Тук
старателно се събират всички,
11зл11защ11 от Държавно 11Зда-
телство - Варна ю111г11, перио

цичните издания на 11ауч1111'1'(
11нст11т\'Т11, вестниците, много·
тиражките II др. В тях е съб

опит на нашата партия,
нашия народ, на нашето вре·
ме. П роучен 11 предаден на
новите поколения, 1'ОЗИ опит
се превръща в гранитна осно
ва за по-нататъшни успехи в
борбата 11м за построяването
на комунизма в нашата стра
на.

Петко БЛИЗНАl(ОВ
кандиаат 11а историческите

науки------- ----------

Залата за свободен достъп на детския отдел

Мнения на читателите
Учителка съм по история- ве и успехи в изпълнение на

Професията II предметът, кой поставените задачи.
то преподавам, изискват ши Честит юбилей!
роко да иэползувам в практи
ката си художествената и на
учната литература. Съветите,
осведомеността и отзив•швост·
та на д11уrарките от заемна
служба са неоценими за правил

Грозданка Миткова
ул. ,,Г. Димитров" .№421

•
Баооо минават часовете за

старите хора. Хубавите книж
ното II успешно провеждане кн ,конто другарюtТр От заем-
на моята учебна работа, за ко ,118 служба ми пр.едламт, скъ
ето им изказвам сърдечна бла сяват дните и прия1111о заnъл
годарност.

На всичкн служители при
библиотеката пожелавам здра

ват времето.
Ганка Гроздева

. ул. ,,Г. Димuтров" .№42

БЛ.АfОДЛРЯ ЗЛ ПОМОЩТЛ
винаrн ми предоставят боrата
11 нзчерпателна литература, ко
ято ми помага в раб011ата при
разработване на редица въ111)о
си по разв111'ието на селскОО'О
стопанство, като нзчисляване
себестойността на селскосто-
панската продукция, внедрява
не стопанската сметка ,о ТКЗС
специал11зац11я 11 концентра-
.цмя 11а селск,остоланското про
ttЭводство ,11 внедряване иа
•1елния опит в ТКЗС. ДЗС,
МТС II други. .

Със задоволство мога да or
бележа, че работниците 8 бнб__лнотеката ПJ)'Итежават широка
култура II разумно насочват
читателите какви кннги да не
тат. ?

По слу•1ай 80-rощ?шнлната
от създаването на Градска
народна бибт1отека пожела-
•ва,? 11а к?ктива здраве Ji
лично щастие, за да може
още дълги rод111111 да върши
успешно своето благородно де
ло, да съхранява 11 '!}азпространя
ва сред ,народа знан11Я1'а и опи
та на човечеството за по·бързо
то увел·ичава-не про11зводнтел-
11остта на труда, за по-скорош
нота а?зпълнею1е грандиозните
зада•ш, поставени от VII I кон
грес на Парт11ята, з,а построя
Balle на KOMYН'IIЗ?ra.

Д. Жив1111
агроном

БИБЛИОI.Е.КАIА ti МИНАЛОТО
Спомням си вqемето когато

,а първи път. като ученик в
.1р-агнмнаэ.иЯiа, сrиснал в uъ-
.<а своята учен11ческа карта,
,1рекрачих mpara на тогаваш-
•ата общинска библиотека в
:рада. Мрач-на сградя на nло-
.цад „Незавнсимос;" Скърuа-
.J.а :дървена стълба ме заве-
,е в заемната. Ко1·ато ме за-
шсаха н nолvчнх пъо·вн-rе две
:н11>ЮК11.

-
аз се почувствувах

.сти11ск11 горд. ,,Виждате ли,
,итате.л съм 11а биСл;ютека-
а". Струваше мit се. че на-
,ъ-н всички гледат ст11сна"Г-!1Те
ОД MIIШlll!Ua ·К'IIИЖКИ 11 ?,е
т-слят еа rоля?t.
От тогава ми?,аха около 25

:и.101111.
Градската народна библио-·

·ека е била •винаги. онан сък-
>0?11щ1111ца, в която съм 11а-
м11рал необходимото за моята
практическа 11 изследовател-
ска ·дейност.

О11варяш юниrатя II ти об-

l)'ЫЩЗ внимание едни печат:
„ Гра'!rака 11аJЩДна библиотека

Bal)(lla". ?ин 11омер,
една сигнатура! Кол.ко л·и ръ-
це са обръща1111 с трепет тия
стрюшц11 и. са поглъщали с
очи и ум четивото?

Чествуването на 80 годи1111
'Ila библиотеката е пРаз?,,ик за
•всичк11 жители из rPana? В
нея те виждат ,?омощннк в
своята дейност и Jrзвov на
з11а1111я и мъдрост.

Малюият колектив от скром
ш1. винаги -услужливи слvжи-
тели ттома,та за эатвъмяванt'
връзката межтv читателите 11

-6"1rбл11отеката? ·

В деня .на това чествvва?,е
пожелавам на този енерг11<1СJ1
колектив нова, подходяща за
целта сграда, зя ч,ийто 11дее11
проект е обявен национален
ко!{курс, увел11че1111е на к1111ж-
ния Фонд II крепко. крепко
здраве.

а а::ав •- ... •• •- -• •• -- •• •• •• •аа ...
арх, Емил Даскалов

Лlt са съещ111ен.и в К!!Иrата.

Кi!!иrата е ж1mоТЬт на наше,,о време.
ГОРКИ

I
I
I
II
I
I
I
I

На света има миоГ() хубави нииг11, 110 тез11 книr11 са

хубавн сама за 1111я хора, к.ои<rо ?,еят да ги четат
ПИСАРЕВ

Четенето е иай,доброто vчеwи.е.
две сили •най-уопеwно съдействуват эа възш1танието

на култvрння човек-!IIЗКуството н науката. Тези две си

БЕJLИНСКИ
Кнпrата е 11зi\-слоJ1шото QI велико чщо от вси.чк11 _чу

деса. съ,mооени От човечеството по пътя мУ към щастие
11 МОГЪЩес'l'ВО.

_..,. .... 12'.М 11111-» ....-_ ....-- -- -18111 181Ui IS"'

ГОРКИ

• - v,--.,-

Между611бл11оте•шата заем-
на служба, която м11оrократ11с
ползувах със съдействието на
директора на Градска народ-
на б11бл11отека 11 неговите сът

ра11 осм11сле1111ят 11стор11ческ11 рудющ11, особено много ?ш е
на помагала да получавам ценн11

11 понякога единСФВеlfн екзем
пляр11 кн11r11 11 списания.

Този нач1111 11ра,в11 достъпно
?1 използваемо богатството на
печатното слово от всички. ко
нто имат по-специален интерес
към ?1якой дял от ,науката, из
куството и литературата.

д·Р Ив. Б. Божков
80 години културно-просвет

на дейност! Естествено е при
такава годишнина да се поглед
не назад, да се оцени какво е
извършено, да ое ,види какво
място е заемала библ-иотеката
n борбата за напредъка на об
ществото 11 главно эа развити
?110 на производството.

Народната библиотека 11ма
най-големи възможности да съ
v<1tpa и предоставя на своите
ч•11тател11 книrи в хиляди то-
мове от ос,1чк11 области на на
vката II изкуството.

Аз съм агроном на партийна
ргбота. На мене (както II на
.\1нОГО мон колеги) често се
?лучва да ползу.вам литература
J'!" Градска народна библ.ио-
тека, както по специални, та
.а II по парт11йн11 въпроси.
.'асотшщите на бttблисrrеката

Из:м::и:н?т
(Продължение от 1-ва

Така ,продължава дейността
на библнтеката и през след-
ващите години. През 1938 г.
има около 1300 читатели,
53679 посещени.я и са разда-
дени 27969 тома книги, Фон-
дът нарасто, на 38838 тома.

Периодът ,на Втората све-
товна война от 1939 r. до 9
септемвщ, 1944 т. е най-теж-
кият за библиотеката Благо-
дарение на <ПРОГРесив1111те
схващания ,на vре.д1111ка на
6нбл1ютеката Добрин Васи-
лев, с малкото средсrва. с
които ра3полаrала бv.блноте-
ката, биват набавяни само
ценни к11иm1 -от к.лас11u11те -
11ашн. руски и чужди, които
се издавали тогава нли се
предпаrали на антН1<вар1111я

стр.) пазар_ Закупувани ,са II са
запазени от изземване изда-
н,ията ни БКП - Работни-
чески вестник, Ново време.
произведенията на Маркс. Ен_
<rелс, Плеханов, Димитър Бла
rоев. изданията на Георги Ба-
калов и др.

Девffi'и септември откои но
ва ера - ерат, 111а оощt.ал11з-
ма, на разцвета на полип,-
ческия, икономическия ,и кул-
тvрен тивот в нашата страна.
Пред библиотеките. в това
число ,11111ред нашатя се поста-
ви зада•1а: пролресивната. идей
но-издържаната книга да оти-
де у читателя II да съдейст-
вува за изграждан? внсокооб-
раэоваJНи 'И високо?.валиdнщи-
раии. идейно въоръже1111 стро-
ители на соцналистичес.кото
общество,

IInT зали за •своооден достъп.
соетли, 11 удобни читални за
масова III наvч11а работа, му-
зикални зали с пиано, маrне-
тоФони и дискотека. В к;ниrо-
храниJ1!11щето ще с? съхраня-
•ват 800000 тома кииr11. 'Вест-
ници и списа1111я.

Към 1980 -година Градска
народна библиотека ще наба-
ви ,Г()дiИШНО ОТ 80 до I00000
тома юшrн.. Пора,дн 11амале-
11ото раОотпо време и посто-
янн.с, растящите КУЛТVР!IИ ЛОТ
ребпости •иа гражданите, чи-
тателите ще достиrнат до 60-
70000 душ11. ще ·четат 1.500000
- 2,000.000 тома книги.

Градската народJtа· би.бл110-

Цели 80 rод111!'и Градска
народна СибJ\!Ютека СЛУЖИ са
моотвержено на своите чита-
тели и в 111ай-мрач11ите годи-
ни на лични режимн и паtJТи-
заищина, на Фашизъм II роб-
ство, като ги въоръжава с
МОЩН()'11() оръж11е ·на 118 УЧ)НIТС
знания, пощцъ,р,жа тяхната вя
ра в бъдещето. вдъхновяв,а ги.
в смелата борба за по-добър
и по-щастлив живот.

Сеrя библиотеката разтва-
ря още ,по-ШiИРОКО вратите с11

и поставя. своето кннжно бо-
гатство в услуга <На т.РУдещн-
те се. теюа щ,, ста11е КУЛТVРНо-лрос-

П рез първите годиин Ila •веrен И!fС1'И? ? 11ъvвостепен-
20-годишю1я ·перспективен но значение - изграждане на
план се предвижда строеж на colJ)llaЛ1rc-г11чooкO'I'() общество
нова модеJ)На б11бл11отечна - обще<с'l'В() !Ila свобода. брат·
ограда- Т-11 ще има ,mJОСТ<>РНИ стао II щастие.


