
                                        

                                     ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

                                   АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ, КАТЕДРА „ АРХИТЕКТУРА”

________________________________________________________________________________

арх. Надя Стаматова Стаматова

АВТОРЕФЕРАТ
на дисертационен труд за присъждане

на образователна и научна степен „Доктор”

професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”

специалност 02.17.05  „Архитектура на сгради, съоръжения и детайли”

ВЛИЯНИЕ

НА НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

ВЪРХУ

АРХИТЕКТУРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА

НА БИБЛИОТЕКИТЕ

         

___________________________________________________________

Варна, 2011 година



2

 Докторантът е зачислен със Заповед 1528/25.06.2008 г. от Ректора на ВСУ 
«Черноризец Храбър» за докторантура на самостоятелна подготовка по 
професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”, научна 
специалност по шифър 02.17.05  „Архитектура на сгради, съоръжения и детайли”, 
считано от 25.06.2010 г. и  
 Научен ръководител: проф.д-р арх. Константин Бояджиев
 Дисертационният труд е обсъден на разширен съвет на катедра 
«Архитектура» при Архитектурен факултет, ВСУ «Черноризец Храбър» - гр. Варна с 
протокол          от 10.12.2011 г. и докторантът е отчислен с право на защита пред 
Специализирания научен съвет по архитектура при Варненски свободен 
университет „Черноризец Храбър” с решение на ФС, протокол                      2011 г.
 Рецензенти: 1. проф. д-р  арх. Младен Мирянов

                      2. доц. д-р арх. Бойко Кадинов
 Публичната защита ще се състои на 23/24.06.2011 г. във Варненски 
свободен университет «Черноризец Храбър»

_________________________________________________________________

 Автор: Надя Стаматова Стаматова

 Заглавие: Влияние на новите информационни технологии върху  

архитектурните пространства на библиотеките

 Тираж: 15 броя



3

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Актуалност на дисертационното изследване

            През последните две десетилетия влиянието на новите 

информационни технологии върху библиотеките е в процес на интензивно 

изследване от специалистите по библиотечно дело от гледна точка на 

тяхната дейност и организация. Открит обаче остава въпросът по какъв 

начин новите тенденции ще повлият на физическия облик на тези 

институции. В библиотекарските среди (за разлика от архитектурните) вече 

са се наложили термините „софт” и „хард” библиотеки или „дигитални” и 

„физически” библиотеки. Също така и се застъпват някои екстравагантни 

становища за края на „физическите” библиотеки. Как трябва да реагират 

архитектите, за да оцелеят „физическите” библиотеки ? Е ли заубена 

каузата за защитата на библиотечната сграда като такава ? И ако не – какъв 

е пътят на решаване на проблемите, поставени пред архитектите? 

Новите информационни технологии вече се отразиха (и 

продължават да се отразяват) върху библиотечната технология, а тя от своя 

страна изисква нови архитектурни решения. Това извежда на преден план 

необходимостта от адекватна реакция от страна на архитектите при 

оформянето на пространствата на библиотечните сгради. 
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Условията, обусловили необходимостта от извършването на 

точно такова  дисертационно изследване са:

 Ограниченият обем на научни трудове, реализирани в

България относно архитектурата на библиотечните сгради 

(само 2 броя, едният от които е на чуждестанен докторант и 

третира проблеми на библиотеки в страни отБлизкия Изток )

 Липсата в последните 30 години  на актуални български 

научни трудове относно архитектурата на библиотечните

сгради (двата гореспоменати дисертационни труда са от 

1973 и от 1979 г.)

 „Избухването" на новите информационни технологии

 Драстичните промени  в библиотечната технология

 Драстичните промени, настъпили в строителството на 

библиотечни сгради по света, включително появата на нови 

архитектурни прототипи

 Изоставането на архитектите от технологичните изисквания 

на библиотечните специалисти

 Непрекъснатите дискусии в последните две десетилетия за 

бъдещето на библиотечните сгради (вкл. и специална 

конференция по време на последния конгрес на 

Международния съюз на архитектите в Торино през 2008 г.).
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Актуалността на изследването  се определя  от:

 На концептуално ниво: необходимост от адекватност на 

идеите за новосъздаващата се архитектурна среда на библиотечните сгради 

спрямо новите технологични реалности на библиотечната организация, 

наложили се и продължаващи да се налагат с непрекъснатите 

нововъведения в областта на информационните технологии.

 На приложно ниво: необходимост от конкретни насоки и 

препоръки, адресирани към архитектите-проектанти на библиотечни сгради 

с цел отразяване на породените от новите информационни технологии 

промени в библиотечната технология при създаването на  реална 

архитектурна среда.

2. Разработеност на темата

Анализът на публикациите към момента показва, че в 

библиотекарските среди темата за навлизането на новите информационни 

технологии е интензивно разработвана през последните две десетилетия, но 

в архитектурните – не е. Има само някои единични опити за концептуална 

трактовка, както и някои, пак единични, с практическа насоченост. 

Основният обем информация е по организацията на библиотечната 

технология и инженерните нововъведения и тя не е предназначена за 

архитекти. Няма единни нормативи, и такива не са необходими, според 

международната библиотечна асоциация ИФЛА. 
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В същото време на различни места по света се появиха различни 

примери на тотално революционни по същността си библиотечни сгради и 

други съществуващи в реалното пространство библиотечни форми, както и 

сгради, за които предстои да бъдат причислени към библиотечните сгради 

или напротив. 

Настоящият труд ползва съвременна теоретична и инженерно-

техническа информация от разработки на библиотечни специалисти и 

технолози от САЩ, Канада, Русия, западноевропейските и скандинавските 

страни,

примери на проекти (включително и на докторанта),

както и вече построени сгради от архитекти от Европа, САЩ и Япония.
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3. Обект, предмет, цел и задачи на изследването:

Обект на изследването са:

 библиотеките (сградите и техните пространства) 

  научната информация за тях (трудове, изследвания, анкети, 

доклади, нормативи, технически уредби)

Предмет на изследването са:

 промените в библиотеките под влияние на новите 

информационни технологии

Цел на изследването е:

 Установяване на влиянието на новите информационни 

технологии върху архитектурните пространства на 

библиотеките

За постигане на целта са поставени следните задачи:

1. Анализ на библиотечните сгради в тяхното историческо развитие 

и констатация за адекватността на съществуващите правила и норми за 

проектиране на библиотеки (международни и български);

2. Анализ на новите информационни техологии в библиотечното 

обслужване и тяхното влияние върху библиотеките;

3. Разработване на принципни насоки (вкл. организационни и 

функционални схеми) за съвременно оформяне на архитектурните 

пространства на библиотеките.
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Конкретните задачи са залегнали в основата на разработените три 

глави от дисертационния труд.

4. Методология на изследването:

1. Сравнително-исторически анализ. Изследвани общите и 

специфичните особености на библиотечните сгради в процеса на 

историческтото им развитие, като е обърнато внимание на възможността за 

достъп до познавателния ресурс на библиотеките при различните общества. 

2. Системен анализ. Изследвана е библиотеката като система. 

3. Нормативен анализ. Анализирани са различни правила и 

норми, използвани при  проектирането на библиотечни сгради. 

4. Анализ на архитектурни образци. Проучен е голям обем 

примери както на реализирани библиотечни сгради, така и на 

нереализирани проекти. Особено внимание е обърнато на проучването на 

сборниците със стотици конкурсни проекти на големите международни 

конкурси за библиотечни сгради – в Александрия и в Кансай. 

5. Проучване на документи. Проучени са всички документи, 

публикувани на сайта на Международната федерация на библиотечните 

асоциации и институции ИФЛА, също така и документи от България. 

6. Наблюдение. Пряко е наблюдаван начинът на функциониране 

на следните библиотеки у нас и в чужбина:
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 университетски библиотеки: във Варненския свободен 

университет «Черноризец Храбър» и в Токийския технологичен  институт

в Оокаяма, Токио

 специализирани библиотеки: в Съюза на архитектите в 

България, София; архитектурната библиотека в Токийския технологичен  

институт в Оокаяма, Токио; библиотеката на международния център за 

изучаване на японски език Аоба в Йокохама

 малки библиотеки: библиотеката в читалището на район 

Аспарухово във Варна 

 регионални библиотеки: Регионалната библиотека «Пенчо 

Славейков» във Варн и ,Регионалната библиотека «Захарий Княжески» в 

Стара Загора

 национални библиотеки: Народната библиотека «Св. Св. 

Кирил и Методий в София и Парламентарната библиотека в Токио. 

5.Информационни източници за разработка на дисертационния труд.

Използвани са конвенционални и електронни източници на 

български, руски, английски, френски, испански и японски език, а също 

така и теренни наблюдения на докторанта в България, Япония и Италия. 

Библиографската справка на използванните източници включва 96 

електронни източника и 108 конвенционални. Конвенционалните 

източници според езика, на който аворът ги е ползвал (някои от тях са 

публикувани и на други езици, особено официалните доклади от 

конференциите и конгресите на ИФЛА) се разпределят както  следва:
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 на български език: 32 бр.

 на руски език: 14 бр.

 на английски език: 45 бр.

 на френски език: 16 бр.

 на испански език: 1 бр. 

6.Структура и обем на дисертационния труд:

Дисертационният труд се състои условно от два тома, подвързани в 

дено тяло: изложение от 127 страници и четири приложения от 74 страници

(общо 201 страници).

Изложението се състои от увод, три глави с изводи към всяка от тях, 

заключение, приноси и библиография. 

Приложенията са:  конкурсен проект на арх. Н.Стаматова и инж. 

Е.Николов за клон на японската парламентарна библиотека; планови схеми 

на медиатеката в гр. Сендай на арх. Тойо Ито; функционални схеми от 

конкурсното задание на Александрийската библиотека; заданието от 1985 г. 

за варненската регионална библиотека (което е преработено в трета глава 

на първия том. 
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      СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

                                                УВОД

В увода е отделенно внимание на актуалността на темата в 

условията на колебанията за бъдещето на «физическите» библиотеки на 

фона на инвазията на дигиталните библиотеки. Изяснени са условията, 

обусловили  необходимостта  на  точно такова дисертационно изследване. 

Формулирани са на концептуално и на приложно ниво факторите за 

актуалността на темата. Формулирани са характерните за изследането 

обект, предмет, цел и задачи. Направено е кратко въведение за обхвата и

съдържанието на всяка една от трите глави на изложението в първия том на 

дисертационния труд и на приложенията във втория том. 

                                     ПЪРВА ГЛАВА

         Преглед на съществуващите правила и норми

     за оформяне на архитектурните пространства на библиотеките

Първа глава е с историко-аналитичен и информационен характер. 

Започвайки с исторически преглед на библиотечните сгради от древността, 

преминавайки през средновековието и възраждането до съвремеността, е 

проследено развитието на библиотеките по отношение на вида съхранявани 

материали, групите читатели, достъпа и вида на библиотечните помещения. 
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Фиг.1 и 2. Визуална реконструкция на зала и хранилище

на Александрийскита библиотека

Фиг.3. Ръкописи върху палмови листа   Фиг.4. Съхраняване на книгите в                                         

в библиотека в Малкоте, южна Индия                     библиотеките през средновековието

Направен е обстоен преглед на съществуващите правила и норми за 

оформяне на архитектурните пространства на библиотеките в зависимост от 

тяхната големина съгласно обема на библиотечния им фонд. Цитирани са 

действалите в България нормативи. Таблично са цитирани необходимите 

видове помещения в различните видове библиотеки, след което подробно е 

обяснена функцията им по зони. Таблично са показани и практикуваните
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нормативи за оразмеряване на каталожната зала, заемната зала, залата за 

свободен достъп и свързаните с тях помещения. Практикуваните нормативи 

за брой библиотечни единици в книгохранилището и за свободен достъп, за 

броя читателски места и служители и за необходимите площи на отделните 

помещения са анализирани текстово и отделно са показани в табличен вид. 

Показани са графично различни примери на планови схеми на библиотеки –

за разполагане на читални по периметъра, за разграничаване на отрасловите 

читални само чрез стелажи, за преминаващо през етажите книгохранилище, 

за разполагане на служебните помещения. Таблично и текстово са 

представени изискванията за библиотечното обзавеждане.  

Главата завършва с последно препоръчваните от ИФЛА два 

примерни стандарта: «Стандарт за библиотеките в Онтарио, Канада - 1997» 

и «Страндарт за обществени библиотеки в Барцелона, Испания - 1999». 

Становището на ИФЛА е, че поради специфичността на библиотечните 

фондове няма да бъде създаван единен международен стандарт, нито пък е 

задължително всяка държава да разработва национален такъв. 

Първа глава завършва със съответните изводи, а именно, че:

 правилата и нормите за проектиране на библиотечни сгради 

в България не отговарят на съвремените ралности 

 функционалните връзки продължават да бъдат сравнително 

стабилна основа при оформянето на архитектурнте пространства на 

библиотеките

 библиотечното обзавеждане е оказало голямо влияние върху 

оформянето на вътрешните постранства на основните библиотечни 

помещения, но старите норми стават все по-малко пригодни
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             ВТОРА ГЛАВА

Анализ на влиянието на новите информационни технологии

           върху архитектурните пространства на библиотеките

Началото на втора глава е посветено на изясняването на понятието 

„информационни технологии” (с абревиатура IT) и другите термини, под 

които е познато то: „информационни и комункицатионни технологии”(ICT)  

и „инфоком”. Следва преглед на информационните технологии в 

библиотечното дело - интегрираните библиотечни системи (ИБС) и най-

новите технологии и тяхното влияние върху ИБС. Приложени са 

илюстрации за радиочестотна идентификация, скенери за книги и карти,  

мултимедийни дигитални ресурси.

                         

     

             Фиг.20,21 и 22. Система за електронни тагове на радиочестотен принцип
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Фиг. 25. Демонстрация на скенер за книги и карти

Ядрото на втора глава е анализът на съвременната архитектура на 

библиотеките в света на новите информационни технологии. Отделено е 

голямо внимание на новите тенденции с тяхната класификация от водещите 

в световен мащаб библиотечни специалисти на четирите очаквани сценария 

за развитие: отворен образователен център, културен кафе-клуб, културен 

дом и станция за зареждане с информация. Принос на автора към 

илюстрирането на тези тенденции и набелязването на нови е 

конкретизирането на архитектурните прототипи за образователен център, 

медиатека  и различни малки форми в градска среда: библиотечен киоск, 
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книжна машина, книгомат и така нареченият шеговито от автора „човек-

жица”.

     Фиг. 23 Пожизнен образователен център в Сумида, Токио, арх. Ицуко Хасегава
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                                            Фиг. 34 и 35 Медиатеката в Сендай
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Илюстрации от приложение 2: Планови схеми на медиатеката в Сендай
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Фиг. 25 и 27 Планови схеми на пожизнен образователен център в Сумида, Токио

  

   
   Фиг. 36 Библиотечен киоск в Ербзен, Германия            Фиг. 38 „Човекът – жица”
         

Сериозно е разработен въпросът за философската платформа на 

Тойо Ито при проектиране на медиатеката в Сендай като нов архитектурен 

прототип на библиотечна сграда, разширена публикация за което е 

приложена в том втори. Тези прототипи са подходящо илюстирани. 

След разглеждането на новия архитектурен прототип на 

медиатеката, е представена и друга теоретична постановка от 

библиотечните специалисти, касаеща „родословието” на медиатеката, като 

еволюирал първият от двата основни европейски типа – „доктринални” и 

„либерални”, които авторът на дисертационния труд предлага да бъдат 

наречени условно „френски” и „англосаксонски” или пък 

„южноевропейски” и „северноевропейски”.  
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Изложена е текстово и илюстрирана с различни примери

(включително и български) и класификацията по семиотичен критерий на 

четирите вида библиотеки:  „храмове”, „катедрали”, „офисни блокове” и 

„оранжерии”.

      

      

           Фиг.43, 5, 46, 47 Четирите главни типа символичен образ на библиотеките

Темата за семиотиката при библиотеките е продължена с най-нови 

примери за знакови сгради от архитектурната практика (включително и 

проект на автора). 
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Фиг. 51,52 и 53 Националната  библиотека на Казахстан  - проект  
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Фиг. 55 Националната  библиотека на Казахстан  - проект  

Подробното изследване от автора на материали от журьорските 

протоколи от конкурси за библиотечни сгради представя интересни факти 

за тежестта на този показател при класирането на проектите – а именно как 

„френската школа” и „англосаксонската школа” третират този показател. 
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Фиг.57 Графично представяне на символите в първопремирания конкурсен проект

 за Александрийската библиотека
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Фиг.58 Графично представяне на символите в първопремирания конкурсен проект

 за Александрийската библиотека
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Втора глава завършва с изводите, че:

 развитието на новите информационни технологии необратимо е 

променило библиотеките

 библиотеките са „на кръстопът” с много въпросителни

 библиотечните специалисти са решили много от проблемите и сега 

е ред на архитектите да подходят адекватно към промените

                                        ТРЕТА  ГЛАВА

Принципни насоки при проектирането на библиотечни сгради

в условията на динамичнното развитие

 на новите информационни технологии

Трета глава има практическа насоченост и като първа стъпка 

рзглежда принципа за непрекъсната актуализация по отношение на 

тенденциите в развитието на библиотечната технология. Самият 

дисертационен труд е пример за прилагане на този принцип, като се 

изключи първа глава, която е с историко-аналитична насоченост, но чийто 

заключителни данни за препоръчителните от ИФЛА стандарти са сверени и 

преди самото му публикуване. Дадени са сравнителни във времето данни, 

извлечени от автора в продължение на година. 
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Фиг. 81 Запаметен компютърен екран с клипа от фиг. 80, 
съдържащ резултати на броячи от есента на 2010 г.

Фиг. 84 Филм за роботизирано книгохранилище в Чикагския държавен университет
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Фиг. 85 – 92 Филм “Библиотеката на  бъдещето”
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Трета глава систематизира и насоките при проектиране на 

архитектурните пространства на библиотеките. Такива насоки са дадени за 

основните помещения: книгохранилища, читални, каталожна и заемна зала 

и специални помещения, породени от новите информациони технологии.   
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Илюстрация от Приложение 1:  План н апърви етаж
от конкурсен проект на арх.Н.Стаматова и инж. Е.Николов

за клона Кнсай-кан на японската парламентарна библиотека
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Илюстрация от Приложение 1:  План н апърви етаж
от конкурсен проект на арх.Н.Стаматова и инж. Е.Николов

за клона Кнсай-кан на японската парламентарна библиотека
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За специалните помещения са приложени преведени на български 

език функционални схеми от конкурсното задание за клон на японската 

парламентарна библиотека. 

Фиг. 97 Обща функционална схема на клона Кансай-кан на парламентарната 
библиотека - Япония,  с означени от автора специлани помещения

Фиг. 98 Частична функционална схема  на клона на парламентарната       
библиотека - Япония,  с обработка от автора
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Фиг. 99 и 100 Частични функционални схеми  на клона на парламентарната       
библиотека - Япония,  с обработка от автора
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Фиг. 101 и 102 Частични функционални схеми  на клона на парламентарната       
библиотека - Япония,  с обработка от автора
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Фиг. 103 Частична функционална схема  на клона на парламентарната       
библиотека - Япония,  с обработка от автора

Отделено е внимание и за практически препоръки при 

проектирането на библиотечни сгради като е указана вредата от 

недостатъчното вникване в специфичната проблематика, копирането на 

решения, които може да са добри за други, но не и за конкретния случай и 

за нуждата от повече скромност и адекватна позиция от страна на 

архитектите при проектирането на библиотечни сгради. След дълбокото 

навлизане в темата, авторът споделя и собственото си разбиране, до което 

го е довела разработката на дисертационния труд – а именно, че 

библиотечните колекции са различни, специфични и че начинът на тяхното 

класифициране е гръбнакът на архитектурното решение. Архитектът в 

никакъв случай не е „режисьорът” на това, което се случва в  проектираната 

от него библиотечна сграда ( с някои гениални изключения обаче ).  
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Фиг. 104 -113 Десетичната концепция на Диуей
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Важна част от трета глава е съставянето на примерно задание за 

проектиране на регионална библиотека и медиатека,  което ползва данни от 

заданието за зонална (регионална) библиотека „Пенчо Славейков” в гр. 

Варна от 1985 г., компютърен препис от което (поради лошото качество на 

машинописния архивен материал) е изготвен в приложенията.   

Първата стъпка при съставяне на новото задание е проследяването 

на  прогнозните резултати за населението, което ще бъде обхванато за 

обслужване от тази библиотека. При очакваното  през 2011 г. преброяване 

на населението в България е възможно и да има някакви незначителни 

отклонения в прогнозните резултати. Изложените данни са валидните от 

есента на 2010 г. 

Втората стъпка е формулирането на принципи при съставяне на 

новото задание. Тези принципи не са случайни, а са изведени от 

обобщаването на тенденциите, изложени във втора глава на 

дисертационния труд. 

Третата стъпка е създаването на нова генерална функционална 

схема на библиотека с медиатека, като за сравнение са илюстрирани 

функционалните схеми от заданието от 1985 г. 
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Фиг. 124   Обща функционална  схема за регионална  библиотека и медиатека  - Варна
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Подробно са развити нови схеми на функционирането на 

библиотечно-производствената зона с изчерпване на вариантите за 

движение на библиотечните единици.
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Фиг. 126 - 133 Функционални схеми на библиотечно-производствената зона                                                         

за регионална  библиотека и медиатека
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Новото проектно задание се явява подробна текстова разбивка на 

генералната функционална схема  с оразмеряване на помещенията съгласно 

формулираните преди това принципи. Изведени са таблично крайни 

площни показатели  (кв.м/1000 жители) за светла площ и за разгъната 

застроена площ. Регионалната библиотека и медиатека на Варна, 

оразмерена с перспектива 2025 г. при очаквания за обслужвано население 

от 600 000 жители би трябвало според автора на настоящия труд да има 

разгъната застроена площ около 24 500 кв.м.

Таблица 20

       Крайни резултати от конкретно разработеното задание

за Регионална библиотека и медиатека „Пенчо Славейков” в гр. Варна

Светла площ

на основните

помещения 

Кв.м / 1000 жители

Разгъната

застроена

Площ

Кв.м/1000 жители

библиотека 23 30

медиатека 5 6.5

паркинг 3.3 4.3

Общо за сградата 31.3 40.8



42

Изводите, които се налагат от трета глава са, че принципът на 

непрекъсната актуализация по отношение на тенденциите в развитието на 

библиотечната технология, признаването на водещата роля на 

библиотечните специалисти и отчитането на специфичността на 

библиотечните колекции  са предпоставки за правилен подход при 

проектирането на библиотечни сгради. Крайните резултати от изготвеното 

задание показват увеличаване, а не намаляване на общата площ на 

библиотечната сграда, въпреки че площите на някои отделни видове 

помещения търпят намаляване. 

   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Третирайки проблемите за измененията в архитектурните 

пространства на библиотеките, налагащи се от бурното развитие на новите 

информационни технологии, настоящият труд е фокусиран върху пътищата 

(концептуални и практически) за разрешаване на тези проблеми. 

Известната от повсеместното рекламно внушение фраза «Традициите не са 

това, което бяха», може с успех да бъде перифразирана като «Библиотеките 

не са това, което бяха». За проектирането на библиотечни сгради няма 

проектантска «Библия», подобна на спасителния за всеки проектант «пояс», 

«хвърлен» от Нойферт, въпреки че ако би бил издаден такъв справочник, то 

той би бил много популярен в сегашните условия. «Никога досега е света 

не са се строили толкова много библиотеки както сега, когато се спори дали 

физическите библиотеките ще изчезнат.» - беше казано от трибуната на 

конференцията «Библиотеките: нови градски катализатори за култура и 

демокрация» . В последните десетилетия Международната федерация на 

библиотечните асоциации и институции ИФЛА (IFLA) се дистанцира от 
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създаването на единен стандарт. Тя само препоръчва като успешни някои 

местни стандарти (разгледани в края на първа глава). 

Авторът на настоящия труд счита, че същността на влиянието на 

информационните технологии върху архитектурните пространства на 

библиотеките се корени във възможността за многопластовост на 

подреждането (респективно търсенето) на библиотечните колекции. 

Анализирайки големия обем материали по темата, в заключение той се  

връща на съвременното определение за библиотека, цитирано в началото на 

дисертационния труд:   “Библиотеката е колекция от книги и периодични 

издания.” и предлага следното свое определение: “Библиотека е колекция 

от носители на текст (писмено слово), образ и звук върху какъвто и да е 

носител на информация, който служи на човека да изгражда сам своята 

представа за конкретни обекти и явления.” Единствено в човешкия мозък 

(за разлика от животните) съществува център, наречен “умствено око”. В 

него се проектират невидяни образи, породили се от въображението. Когато 

човек чете една книга, с “умствено око” той вижда като на филм образите, 

описани в нея. 

 Под библиотека не трябва да разбираме самата библиотечна сграда, 

а колекцията, която може да се помещава в сграда, но която може и да е 

изцяло дигитална. Точно в това е фино различимата, дифузна  граница 

между музеите и библиотеките. Въпреки че днес музеите се фокусират в 

изграждането на своите дигитални колекции (което почва да ги доближава 

до библиотеките),  истинската им същност е да съхраняват и показват 

реално съществуващи оригинали (независимо дали създадени от природата 

или артефакти). От своя страна библиотеките също съхраняват стари 

печатни издания или ръкописи (което ги доближава до музеите), но тяхната 
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същност е колекцията от невидимото, от това, което се изразява чрез слово 

и образи (а от миналия век и на звук и движещи се образи).  В този смисъл 

при библиотеките, за разлика от музеите, носителите на информация нямат 

съществено значение. Всъщност когато един музей създаде своя дигитална 

колекция – то тя вече е библиотечна колекция. Може най-грубо да се каже, 

че докато музеите са “хард”, то библиотеките са “софт”. Знанието, което 

библиотеките съхраняват, не може да се пипне. Книгата  е само един от 

видовете негови носители. Глинени плочки, палмови листа, папируси, кожа 

– всичко това е само едно средство за запечатване на словото, което може 

да се отнася както до миналото, така до настоящето или бъдещето. 

Допреди навлизането на информационните технологии физическите 

носители на каталога се подреждаха линеарно. На линеарен принцип се 

подреждат и книгите. Сега поради неограничените класификационни 

възможности на информационните технологии, интерактивното търсене на 

информацията може да става по различни критерии. Поради тази причина 

физическата колекция (или сборът от колекции) на една библиотека може 

да бъде подреден по различен начин, както и преподреждан с течение на 

времето, ако се окаже, че критериите за подреждане са се променили. Точно 

начинът на подреждане на подръчния фонд в читалните е факторът, който 

би трябвало най-много да влияе на архитектурните пространства в самите 

читални. Елементарно е да се смята, че влиянието на информационните 

технологии специално върху пространствата на читалните се изразява в 

това, че ги прави по-големи (поради нуждата от място за разполагане на 

терминали), или пък по-малки  (поради това, че “Библиотеката е нежелано 

място за четене”) и да се стремим да “заковем” норматив – с колко по-

големи или по-малки трябва да бъдат площите. Архитектурното решение 
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ще зависи от технологичната концепция за подреждането на фонда и 

начина на функциониране на съответната библиотека. Примерите, 

анализирани в дисертационния труд показват различни концепции. 

Читалните се структурират съгласно библиотечната колекция (или сбор от 

колекции). Така например авторът счита, че за малка страна като нашата, с 

рядък език като нашия, приобщена към политическо-икономически съюз с 

други държави (като Европеския съюз) съвсем естествено и логично е 

читалните в нейните библиотеки да се структурират съгласно езиков, а не 

тематичен принцип. 

По отношение на другите големи архитектурни обеми –

книгохранилищата - авторът стига до заключението, че вероятно ще се 

появят изцяло нови сгради – складове за книги, чиито места ще се 

определят главно от критериите за сигурност и икономичност на 

строителството и техническата поддръжка и много по-малко от критерия за 

близост до физическите библиотеки. Архитектурят облик на едни такива 

обособени книгохранилища би бил по-скоро предмет на архитектурата на 

промишлените сгради – със строги технологични изисквания за 

въздухообмен, температура, осветление (по-точно за неговата липса) и 

роботизирано обслужване. Възможно е и търсене на нестандартни места за 

разполагане на такива отдалечени книгохранилища. Например така, както 

Кийонори Кикутаке издига на високи постаменти своя музей “Едо” 

подобно на нефтена платформа, за да съхрани експонатите му над 

евентуално повдигнали се океански води, бихме могли да изкажем смелата 

идея, че едно от най-сигурните места на земята би било далеч от нея в 

изведен в орбита сателит. 
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Библиотечно-производствената зона също има известна вероятност 

да се откъсне от физическите библиотеки. Не би имало съществени пречки 

разработването на дигиталните ресурси да се извършва в съвсем отделни 

информационни центрове, които нама да бъде необходимо да бъдат нито в 

непосредствена близост до читалните, нито до книгохранилищата. При 

едно такова разкъсване на функциите, библиотекарите ще се наложи да 

бъдат разделени на две главни групи (третата, която ще обслужва 

книгохранилищата, поради роботизацията, ще е незначителна по 

численост). Едната група може да бъде наречена “библиотекари с 

хуманитарен профил”, а другата “библиотекари с технически профил”. 

Първите ще бъдат в пряк досег с читателите, а втората ще се занимава с 

класификацията и дигиталните библиотеки. Предмет на работата на втората 

група ще бъде и така наречената “усъвършенствана реалност”.   

Така, при едно възможно изнясяне на книгохранилищата и на 

библиотечно-производствените зони (нека да ги наречем с нов термин  

“библиотечни технологични центрове”), физическите библиотеки (които 

няма как да не са в урбанизирани територии, освен ако не са част от 

изолирани научно-изследователски центрове, санаториуми или други 

специфични обекти вън от градска среда),  ще представляват читални  с 

подръчен фонд, обслужвани от “библиотекари с хуманитарен профил”. 

По-горните констатации изразяват някои нестандартни идеи за 

бъдещето на  библиотеките, формирали се у автора в резултат на анализите 

при разработката на настоящия дисертационен труд и досега не са 

изразявани в публикации в наши и чуждестранни източници. Доклад по 

тази концепция на автора е приет за презентация на 26.09.2011 на 

предстоящия XXIV световен конгрес на UIA в Токио.
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                                                    ПРИНОСИ 

Научните приноси на дисертационния труд могат да се групират в три 

групи, подредени една след друга: аналитичната част с коментари; 

концептуалнотеоретична група с теоретична обосновка и група от приноси 

с приложен и условно внедрителски характер.

 Аналитична част с коментари

1. Анализ на библиотечните сгради в тяхното историческо развитие, 

анализ и констатации за адекватността на съществуващите правила 

и норми за проектиране на  библиотеки, международни и български;

2. Анализ на новите информационни технологии в библиотечното 

обслужване и тяхното влияние върху библиотеките;

3. Компетентна селекция на съвременни и най-нови примери за 

библиотеки със съществено развитие на новите технологии и други 

новости от 1995 год. насам до 2010, включително собствен проект 

на автора. Примерите са допълнени от най-новите теоретични 

източници до 2008-2010 включително.
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 Концептуалнотеоретична група с теоретична обосновка

4. Анализ на четирите сценария на развитие на библиотечните сгради, 

предложени от библиотечните специалисти и развитието им в 

архитектурни прототипи;

5. Концептуални възгледи и принципи за същността на новите типове 

библиотечни сгради включително и архитектурния образ;

8. Анализ на двете основни концептуални направления –библиотеки и 

медиатеки.

    

 Приноси с приложен и условно внедрителски характер

9. Доказване на необходимостта от непрекъсната актуализация на 

технологиите;

10. Насоки и препоръки за проектиране на библиотечни сгради и

техните структурни звена;

11.  Примерно планово задание и функционални изисквания за нова 

регионална библиотека и медиатека
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