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11 май – денят, в който Църквата прославя светите равноапостолни братя Кирил и
Методий, е и професионален празник на българските библиотекари и информационни
работници. По този повод ви срещаме с Петя Иванова, библиотекар в библиотеката на
Православния богословски факултет, в разговор за библиотеката и света на
библиотекаря.

Петя Иванова е завършила „Библиотечно-информационни дейности" във ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий" през 2005 г., а през 2011 г. се дипломира и в специалност „Теология" в
Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий". Така Петя
Иванова е от хората, които работят и по двете си специалности и казва, че за нея
работата е и служение.

Казваме, че библиотекар е благородна професия. Вярно ли е? И какво е да си
библиотекар в библиотеката на Православния богословски факултет?
Дали е благородна не знам, но за мен е благодатна, т.е. дава много и на мен самата.
Дава ми възможност да работя и върху себе си, защото, както се казва в Св. Писание:
„по плодовете им ще ги познаете".
Благодарна съм, че ми се удаде възможност да служа именно тук, защото за мен
работата в библиотеката на Православния богословски факултет е и едно служение.
Служение на Господ. Възможност да съм полезна на останалите не само с книга или
насока, но и с отношение.
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Разкажи ни повече за фонда на библиотеката на Православния богословски
факултет?
Библиотечният фонд наброява близо 11800 заглавия, в това число книги и периодични
издания. Близо 2/3 от фонда на библиотеката се състои от дарения, по-големите от
които са на част от личните библиотеки на първия декан на Православния богословски
факултет – проф. Тотю Коев; на проф. протопрезвитер Николай Шиваров, на Недю
Александров и на епископ Нестор. Сред тях има не само много ценни и редки научни
издания, но и личи богатата душевност и енциклопедичност на притежателите им.

Какви са условията за ползване на библиотеката от студенти от други факултети?
Условията за всички студенти, независимо в кой факултет следват, са едни и същи.
Необходимо е да внесат едногодишна такса в банка Алианс 2,50 лв/5.00 лв, съответно за
задочно/редовно обучение, след което, с вносната бележка и със снимка, да отидат в
Централна университетска библиотека, за да си издадат карта, която важи за една
календарна година – от датата на плащане. Тази карта важи за цялата мрежа от
университетски библиотеки – както за Централна университетска библиотека, така и за
филиалните (библиотеките при съответните факултети) и се представя при влизането в
библиотеката, за да може да се ползва фонда й. Много често нашата библиотека
ползват студенти и преподаватели и от Исторически факултет, не липсват читатели и
сред представителите на Филологически, Философски и Педагогически факултети.

Може ли книжният фонда да се ползва от читатели, които не са студенти от ПБФ?
Разбира се! Библиотеката е почти изцяло със специализирана литература и предимно
насочена към хората, занимаващи се с теология и църковни изкуства, но също така е
подходяща и за всеки, който има интереси в тези области, независимо студент ли е или
не. В тази връзка има опция и за т. нар. „външни читатели", т.е. такива, които не са
студенти, преподаватели или служители във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий". Те също
могат да ползват библиотеката, като заплатят годишна такса от 10 лв., която важи за
цялата мрежа от университетски библиотеки.

По цял ден си сред книгите... Четат ли библиотекарите в свободното си време?
Да си сред книгите е и приятно, и отговорно. Обичам аромата им – и на старите,
пренасящи те в друго време, и на новите, ухаещи на прясно мастило...
Да, библиотекарят чете. Понякога приказки, понякога научна литература, стихове,
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романи... Всяка книга е богатство и признавам – приятно ми е да отделям от времето си,
за да съм сред книгите не само физически! Обичам да чета предимно от книжно тяло,
но често ми се налага да го правя и от електронен носител. Обичам допира с книгата,
някак по-живо и истинско е – както и картичката, написана ръкописно, отколкото
набрана като файл... в това отношение съм клоняща към традиционализъм, макар да се
налага, много често, да ползвам повече клавиатурата...

Нашата библиотека...
Какво е библиотеката за своите читатели – студентите и докторантите в
Православния богословски факултет?

„Нашата библиотека... Едно от специалните места в университета. Не просто място,
където да прочетем нещо или да вземем интересно четиво за вкъщи. Това е мястото,
където създаваме дълготрайни и истински приятелства. Мястото, където откриваме
нови гледни точки на вълнуващите ни въпроси. Мястото, където разширяваме
кръгозора си. Там имаме рядката възможност да дискутираме по нашумели теми,
представящи всеки участващ с мнението си индивидуално. Сформираме нашите
възгледи, научавайки нова, полезна и подбрана с внимание информация. Понякога, в
библиотеката се организират събития с професионализъм и екипност. Всеки посетил
нашата библиотека, може да забележи създаденият комфорт и уют за откривателите."

Андреяна Дойкин (докторант при катедра „Църковни изкуства")

„В момента съм студент в магистърска програма "Теология". Посещавам библиотеката
редовно, тъй като там има изключително ценна информация, която не може да открием
на друго място. Обучението ми е свързано с написване на много реферати, доклади и
т.н., информация, за които намирам единствено там. Библиотеката разполага с
изключително много литература, без която не бих се справил. Персонала е
изключително любезен и учтив. Въпреки съвременните технологии и възможността на
интернет за достъп до всичко, не може да се сравнява с Библиотеката на Православния
богословски факултет - извор на информация, дълбок архив и уникална литература. Ще
продължавам да посещавам и за напред това място. Благодаря на всички
преподаватели, колеги и на целия екип на ВТУ за възможността да бъда възпитаник на
това учебно заведение! Прекланям се пред всички допринесли да има такава
библиотека и нека съхраним това, което е събирано векове."

3/5

Да си библиотекар е служение
Написано от Стефка Петрова
Четвъртък, 10 Май 2018 19:00

Илиян Илиев (магистърска програма Теология)

„Библиотеката на ПБФ е духовно богатство. От събраните в нея бисери, мога да
погледна назад във времето през духовните очи на всеки просиял пред Бога светец,
преподобен или мъченик за вярата, да преживея и усетя онова, което не виждат очите
ми, поради нерадеене или маловерие. Прочетеното там ми дава сили - да се моля, да не
забравям, да дерзая, да се надявам, че по молитвите на онези, чиито книги държа мога
да получа прошка за грехове си и спасение на душите си от Бога. Вярата укрепва,
сърцето трепти и умът помни, четейки за съборите, за църквите, за труда и подвига на
светците. Отваряйки книгата, влизам в друг свят, света на този, който споделя духовния
си опит и неуморния си труд, за да ни припомни, че както родителя, чака детето си, така
и Отца чака всяка душа. Книгите са нашите светлини в мрака, които ни водят, за да не
се изгубим."

Полина Попова (Теология, 2 курс)

„Библиотеката на ПБФ е съкровищница, от която ние студентите можем да черпим
знания. Библиотеката притежава и съхранява голям набор от информация, която лично
на мен, винаги е била в помощ. За мен библиотеката на ПБФ е част от живота ми на
студент, който я е използвал в обучението си и е постигал високи резултати."

Ани Вълева (Теология, 4 курс р.о.)

„Библиотеката на ПБФ за нас винаги е била мястото, където сме намирали помощ в
справянето със задачите по учебните въпроси. Библиотекарките всякога са откликвали
на нашите запитвания и всеотдайно са помагали не само с намирането на книгите, но и
със съвети по съответните въпроси. Там намираме спокойствие и тишина в четенето и
преглеждането на необходимата ни литература. Библиотеката на ПБФ за нас е
незаменим източник на информация по учебните дисциплини, които изучаваме.
Богатата колекция от книги, която притежава, я прави привлекателно място за
посещение и подготовка извън учебните занятия. Там често се срещаме и с други
колеги-студенти, с които споделяме и обсъждаме различни актуални теми от учебния
процес. По случай празника на светите равноапостолни братя Кирил и Методий (11 май)
пожелаваме на персонала на библиотеката да бъдат здрави и все така всеотдайно да
се грижат за нейното поддържане и обновяване. Честит празник!"{jcomments off}
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Теология, 4 курс (з.о.)
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