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Портал „Култура“ 
www.kultura.bg/web/ - 

 нова територия за глед-
ни точки, видео-интер-
вюта и дебати с колум-
нистите Иван Кръстев, 
Калин Яна киев, Теодора 
Димова, Деян Енев, Тони 
Николов, Андрей Заха-
риев и Даниел Смилов.
Вижте: Европа – про-

текционизъм или свободен обмен? (Дебат с Дени 
Терсен, Красен Станчев и Митко Хитов.) 
Прочетете: Христиана Василева – „Аз бях момиче 
с късмет“; Рей Бредбъри – „Току до Византион: ви-
но от глухарчета“. 

Остатъчни образи

Режисьор - Анджей Вайда

Кина: Одеон, Влайкова, Euro 
Cinema, G-8

За филма – на страница 4

Юбилеи в Ямбол

Преди няколко дни в. 
„Култура” ме покани да на-
пиша текст по повод нацио-
налния празник на просвета-
та и културата 24 май. Не 
знам за кой път сядам да 
пиша този текст. Отказвах 
се от няколко варианта до 
този момент – темата е 
многопластова, лутах се в 
нея и нищо не се получава-
ше.
Има толкова много да се 
каже за този празник. 
Откъде да тръгне човек, 
кое първо да подхване  – да 
вземем славното минало, с 
всички дейци на културата, 
за да положим техния жи-
вот като пример и назида-
ние за нас и нашите съвре-
менници? Или да пеем 
„Върви, народе възродени“, 
да веем малките си пласт-
масови трибагреници и с ръ-
ка на сърцето да пускаме по 
някоя сълза от патриотични 
чувства, кланяйки се пред 
светите братя Кирил и 
Методий? Или може би да 
седнем и да направим една 
дисекция на днешното поло-
жение на просветата и кул-
турата, на образователната 
система, на изкуството – и 
да затънем до уши в кал, и 
да си тръгнем от тоя 
текст с лош вкус в устата? 
Струва ми се, нито един от 
тия варианти не е доста-
тъчен. Не е достатъчен да 
разгледа в някакъв по-серио-
зен контекст честването 
на един празник, който съ-
държа в себе си фундамен-
тите на народността въоб-
ще. Без образование и култу-
ра народността се заличава, 
тя не може да оцелее в 
днешния глобализиращ се 
свят без тия инструменти. 
И не смятам, че това са 
празни приказки. Не смятам, 
че толкова не можем да 
идентифицираме процесите 
на асимилиране на цели наро-
ди в името на това фабри-
ките да продължават да 
бълват продукти, а ние да 
бъдем възпитавани в такъв 
начин на живот, който да 
подсигурява изкупуването на 
тия безконечни боклуци, кои-
то днешната цивилизация 
произвежда. 
Темата за народността, те-
мата за образованието, те-
мата за културата на една 
държава са, струва ми се, 
твърде сериозни въпроси. И 
ми е малко странно, че сега 
сам посягам към обсъждане-
то им. Не съм ли аз само 
едно вчерашно момченце, че 
да се нагърбвам с тия теж-
ки проблеми, когато около 

мен достопочтени господа, 
с дълги черни ботевски бра-
ди и още по-сериозни очи, за-
емащи най-важни постове в 
управлението и разработва-
нето на образователната и 
културната система в тая 
страна, имат гласа, имат 
властта, имат професионал-
ната подготовка и дългого-
дишния опит – гарант за 
смислени предложения?
Точно това съм аз. Едно 
вчерашно момченце, на кое-
то твърде често му е било 
напомняно, че е такова - 
всеки път, когато е посягало 
към големите въпроси на на-
шето съвремие. Иди си иг-
рай, ние ще се справим, иди 
си играй, момче, ние сме се-
риозните мъже на днешния 
ден и от нас ще дойде реше-
нието.
Реших да не си играя. И къ-
дето мога, да продължа да 
се образовам, да развивам в 
себе си критическото мисле-
не и да попоглеждам във ве-
хтите страници на истори-
ята, сигурен, че все ще на-
меря нещо, което може да 
ми помогне да започна един 
сериозен диалог с по ботев-
ски сериозните господа и да 
помогна, да дам на това об-
щество нещо, с което то 
някак по-целенасочено да 
подхожда към множеството 
проблеми. 
От време на време хвърлях 
по едно око към високите 
катедри на господата, но 
там се чуваше само някакво 
хихикане и вулгарни вицове, 
цинизъм и подигравки... 
Виждах и едно огорчение в 
сериозните очи на господа-
та. Виждах спомени от 
славното минало, когато па-
ри са се давали за едно и за 
друго, художниците са били 
на почит, писателите са 
имали силен глас, който е 
достигал до широката об-
щественост, театърът е 
разтърсвал съзнанията на 
мнозина, промъквайки се хи-
тро покрай цензурата, а ки-
ното е вървяло рамо до ра-
мо със световните тенден-
ции на седмото изкуство. И 
виждах тъгата по прекрас-
ното минало и безсилието 
на господата. И най-вече по-
треса и невъзможността да 
приемат факта, че учители-
те вече нямат никакво зна-
чение, че никой вече не слу-
ша писателите, картините 
трудно се продават, а теа-
трите и кината са затъна-
ли до шия във водевилни глу-
пости. И никой вече не пи-
таше тия господа какво да 
се прави. 

А когато някой питаше гос-
подата, когато имаше нуж-
да от господата, те клякаха 
и се скриваха зад катедрите 
си и гледаха дума да не про-
думат, че кой знае, ако при-
влечем внимание към себе 
си, колеги, може би няма да 
е толкоз добре, може би ще 
се присетят за нас и ще ни 
заменят с други. 
А другите неизбежно идват. 
Времената бясно се проме-
нят, хаосът се засилва и без-
хаберността е цар. И в тая 
ситуация, в която от една-
та страна до мен седи мъл-
чанието и цинизмът, а от 
другата - незнанието и алч-
ността, какво трябва да на-
правя, ако искам да помогна, 
ако искам да дам, ако искам 
да развия нещо? Ами как 
какво – ще говоря! И го пра-
вя. Не за да заема мястото 
на когото и да е било. Пък 
и никога не съм си поставял 
за цел подобно нещо. Не 
трябваше ли някак да рабо-
тим заедно, да има прием-
ственост между зрелия раз-
ум и опит и младата креа-
тивност и разхайтеност? 
Ще говоря, както мога и 
каквото мога. Ще пиша 
тъй, както умея. Нали така 
беше цитатът? И ще на-
дигна глас срещу кухата па-
тетичност в честването 
на всеки един празник. Ще 
говоря, когато учителите 
нямат пари да се усмихнат 
и са мачкани от системата, 
от безпросветните родите-
ли и невъзпитаните ученици; 
ще обсъждам с хората око-
ло мен изпосталялото, мър-
шаво тяло на изкуството и 
ще търся начини да го за-
храня с прекрасните млади и 
нови таланти на съвремен-
ните български творци. И 
ако прегракна, тогава ще 
пиша. И ще напиша, че 24 
май не е нищо повече от 
144-и ден в годината. 
Защото в сегашната ситуа-
ция ние с нищо не сме пока-
зали, че зачитаме тоя праз-
ник, с нищо не сме показали, 
че зачитаме завета на ве-
чните български културни 
дейци. И ще напиша, че е 
много лесно да посочиш с 
пръст и да кажеш: „Те са 
виновни! Обезглавете ги!“. 
Но е толкова по-трудно да 
се погледнеш в огледалото и 
да кажеш: „Аз се предадох. 
Мога ли отново да се изпра-
вя на крака? Мога ли да на-
правя нещо? И не е ли край-
но време сам да поема от-
говорност за това, което 
зависи от мене?“
Йордан Д. Радичков

Ден номер 144
Честит празник!

Иван Нешев, Просветители

Последната територия на Момчил Николов е 
носителят на Националната литературна награда за бъл-
гарски роман на годината „13 века България“ през 2017 г.
Председателят на журито проф. дфн Боян Биолчев съобщи 
това решение на официална церемония в Литературен клуб 
„Перото“ на 11 май т.г. Журито в състав: доц. д-р Борис 
Минков, проф. дфн Боян Биолчев, Деян Енев, Здравка 
Евтимова и доц. дфн Пламен Дойнов, предпочете издание-
то на „Сиела“ между шестте финалисти на конкурса. А те 
са: „Екс орбита“, Васил Георгиев, ИК „Хермес“; „Аз още 
броя дните“, Георги Бърдаров, изд. „Сиела“; „А Бог се смее“, 
Мария Станкова, изд. „Лексикон“; „Камбаната“, Недялко 
Славов, ИК „Хермес“; „Послепис“, Христо Карастоянов, 
изд. „Жанет 45“.
Повече за „Последната територия“ – вж. бр. 35/ 2016.
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В края на април т.г. в 
Ямбол се проведе ХХ 
Национален куклено-теа-
трален фестивал „Михаил 
Лъкатник“. По време на 
фестивала бе отбелязана 
и 60-годишнината на 
Ямболския Държавен кук-
лен театър „Георги 
Митев“ – главен организа-
тор на форума.
В конкурсната програма 
бяха включени 11 спекта-
къла (селекционер 
Веселина Гюлева). Журито 
в състав проф. Борис 
Голдовски (Русия) – пред-
седател, Борислав 
Петранов, Михаил Байков, 
Никола Вандов и Ханна 
Шварц присъди следните 
награди:
Голямата награда 
„Играещият човек“ - 
„Момче и вятър“ на 
Столичния куклен театър 
(драматизация и режисура 
Петър Пашов, сценогра-
фия Енчо Аврамов, компо-
зитор Петко Манчев).
Специална награда на име-
то на Георги Митев - 

Петър Пашов за „Момче 
и вятър“ на СКТ и 
„Клоунът и неговите де-
ца“ на Театър „Ателие 
313“-София (в съавтор-
ство с Жени Пашова) и 
за цялостния му принос за 
развитието на българско-
то куклено изкуство.
Награда за актьорски ан-
самбъл - Изабела Иванова, 
Димитър Атанасов и 
Петър Влайков за ролите 
им в „Необикновената 
принцеса“ на ДКТ-Хасково.
За мъжка роля - Георги 
Спасов за ролята му в 
„Клоунът и неговите деца“.
За женска роля - Ангелина 
Русева за ролите й в 
„Палечка“ на КТ-Ямбол и 
в „Огнивото“ на КТ-
Сливен.
За кукли и костюми - 
Свила Величкова за 
„Палечка“ на КТ-Ямбол и 
„Огнивото“ на КТ-Сливен.
За сценография - Крум 
Крумов за 
„Необикновената принце-
са“ на ДКТ-Хасково.
За оригинална музика - 

Владимир Джамбазов за 
„Хензел и Гретел“ на 
ДКТ-Пазарджик.
За актьорски дебют - 
Цветелина Николова, 
Никол Султанова и 
Златко Василев за ролите 
им в „Палечка“ на КТ-
Ямбол.
Бяха присъдени и други 
награди:
Награда на Съюза на ар-
тистите в България - 
Куклен театър „Георги 
Митев“, Ямбол, за усилия-
та в провеждането на 
Националния куклено-теа-
трален фестивал „Михаил 
Лъкатник“.
Награда на детското жури 
- „Палечка“ на Куклен те-
атър-Ямбол.
Награда на пресцентъра 
(млади театроведи) - 
Уличен куклен театър 
„Мале, мале“ (извън кон-
курса).
Награда на името на 
Стефан Марков - Стефан 
Димитров за ролята му в 
„Момче и вятър“ на СКТ.
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Третата поред ретроспектива в галерия „Академия“ по случай 90-годишнината от 
рождението на автора (съвпадаща с 30 години от смъртта му) бе най-представи-
телна. Тя разгърна творческото наследство на скулптора със стремеж да обедини 
повече аспекти на неговия пластичен изказ. Графично издържани настенни табла с 
репродукции на знакови, етапни в развитието творби, бяха „прорязани“ от експози-
ционните поанти – мащабни фотоси на монументи, заснети в едър план и в ракурс. 
Те като че доминираха над сам по себе си затворения в пластическата си цялост, с 
по-меки внушения, свят на кавалетното - десетки фигури, декоративни и малки плас-
тики, портрети, макети, множество скици и рисунки. Докато човек обхожда непо-
средствено с поглед такъв кръг от скулптури, същевременно съзнанието му възприе-
ма и изображенията на импозантните, перспективно съкратени монументални фор-
ми на фона на откритото пространство. Така двата вида художествена трактовка 
на тримерното – с различни способи на изразяване, две образни разновидности - се 
наслагват в цялостна представа за създаденото от автора.
Иван Нешев е от поколението, започнало пътя си в края на 50-те, заявило себе си в 
началото на 60-те години на ХХ век и вляло свежи сили в обновлението на пластиче-
ския език на нашето изкуство. Той навлиза в художествения живот, уверен в стабил-
ните си пластически умения, усвоени в ателието по декоративно-монументална 
скулптура на Любомир Далчев. Мнозина от художниците бунтари в ония времена, да 
споменем само Никола Терзиев, Величко Минеков, Галин Малакчиев, Альоша 
Кафеджийски, Крум Дамянов, Владимир Гиновски, носят белезите на същата – модер-
на и строга – далчева школа и нагласата към новаторство. Творческото развитие на 
тяхното по-смело и синтетично виждане за скулптурата достигна върхове, съизме-
рими с европейските постижения.
С младежки отворена сетивност Иван Нешев поема тягата към новите тенденции. 
Години по-късно неговият учител си спомня: Иван Нешев беше един от одарените сту-
денти, които изучаваха с жар човешкото тяло […] не с едно повърхностно копиране, 
[...] което неминуемо оплита студента в подробностите, а с усвояването му като 
строеж и възможности. [...] Преминали през неговия поглед и трепета на сърцето, обра-
зите се променят, пресилват и придобиват нови форми – винаги жизнени и убедителни.
[...] Неговото изкуство е последователно и логично; то има цел и посока, то е постиже-
ние. 
Над 30-годишният творчески път на скулптора върви в няколко отличими, но и пре-
плитащи се – пластически, съдържателни, стилови – линии, възходящи към все по-
смела еманципация на чисто пластичните стойности на формата, към декоративно-
монументална архитектоничност и по-драматична тематика. Не следва една един-
ствена насока на интерпретацията или обикнат, повторяем и заучен похват. 
Напротив, през всичките години авторът търси, проявява интерес към различни, до-
ри противоположни изразни възможности. Ранните му творби са с камерни мотиви 
и размери, с жизнерадостни теми и младежки типажи, носещи елементи на житей-
ската конкретност. Третирани са в спокойни обеми, с обли, деликатно и точно 
моделирани форми. През 60-те години художникът съз- дава редица скулптури, 
прекрачващи границите на кавалетното, предназ- начени за паркова ук-
раса. Други способи - втвърдени обеми, изявени плоско-
сти и по-дълбоки сенки - се 
проявяват в тези по-комуника-
тивни като тип работи, чии-
то пластични контрасти се 
възприемат в разсеяната 
дневна светлина.
Отделни малки пластики 
от шамот или 
теракота пък 
набелязват насо-
ката към по-деко-
ративен синтети-
зъм, който идва и от 
материала, чиято гру-
ба структура 
предполага лако-
нична форма. 
Същевременно 
авторът пра-
ви няколко из-
ящно стилизирани обоб-
щения на животински форми 
от кована мед, търсено ес-
тетизирани като матери-
алност и вещ. Тези при-
мери подсказват една 
основна черта на твор-
ческия му метод. Не са 
много българските скулп-
тори, проявявали толкова 
задълбочен интерес 
към ес-
тетика-
та на 
техниче-
ското изпълнение, към специфична-
та изразителност на материала 
и тъй надарени с усет за деко-
ративните му възможности. 
(Малцина работят в толко-
ва широк диапазон – раз-
лични породи камък, же-
лезобетон, дърво, те-
ракота, шамот, ко-
вана мед, бакър и 
емайл, бронз, как-

то и съчетания помежду им.) Интересът към мощта на материята като изобрази-
телен материал, към нейните структурни свойства и характер при Иван Нешев не 
е самоцелен. Конкретните формоизграждащи закони на материала са винаги отправ-
на точка на концепцията за формата.
Характерът на по-зрелите работи в кавалетен размер на художника се определя от 
по-засилен психологизъм и принципите на по-сурова скулптурност от уедрени и зао-
стрени, дори огрубени форми, стегнати обеми и ясна, динамична пространствена ор-
ганизация на елементите, прилагани като осъзната система.
Непрестанното изпитване на изразните възможности, средства и способи през годи-
ните, разнопосочните опити, резултатите се проследяват в изложените - различни 
по тема, психологическо състояние и жанр – пластики - тела в движение или покой, 
торсове и голи тела, отделни фигури и фигурални композиции. Виждаме как в едни ху-
дожникът изследва степените на енергичната, на места експресивно форсирана де-
формация, в други търси динамичните контрасти на обемите, противопоставяйки 
издуто напластените конвекси на силно свитите навътре - стапяни или изсечени - 
конкави, или как варира ефектите на фактурата, използвана като допълнително об-
разно средство. Може да се проследи интерпретацията на човешкото тяло, която, с 
течение на времето, клони все повече към метафора, знак и към самостоен полуаб-
страктен образ в доведена до край условност – глава, сведена до обозначение, освобо-
дени от наподобителност пропорции, телесни обеми, разплавени в течащи маси, изя-
ва на конструктивния строеж за сметка на моделираната форма. Портретът оба-
че, типизиран или конкретизиран, запазва през годините емоционалния регистър на 
жанра, класическата съсредоточеност и живите особености на модела. Всички обра-
зи, при все различния си характер, са поели сякаш нещо от човешката деликатност и 
вглъбеност на своя автор.
В изложбата привличат вниманието две серии (края на 70-те, началото на 80-те) 
алегорични женски фигури в ритуални костюми, декорирани с мотиви, почерпани от 
старата дърворезба и кованото желязо или с акценти от вплетени растителни ор-
наменти. Те се възприемат и като самостоятелни декоративни пластики, и като 
преходен етап към бъдещ монументален формат – отличителна черта и на други 
творби независимо от темите. Фронталитетът, търсената статуарност, опросте-
ната линия на силуета и тектониката на масива, която напомня градеж от каменни 
блокове, придават внушителност и вътрешен монументализъм на кавалетния раз-
мер. В много от зрелите работи на Иван Нешев архитектоничните различия между 
камерна и монументална форма са едва различими.
Финален и ярък пластичен акорд е цикълът „Човек и природа“ (1986) – драматичен 
размисъл за колизията между човечеството и естествената среда. Патосът на екс-
пресивните мъжки фигури –  болезнено оголени метафори на трагичното – достига 
върховата точка, в която кристализира ново пластично качество на формата. 
Зарядът на тези творби щеше навярно да отведе в нови орбити художника, ако пъ-
тят му не бе тъй рязко прекъснат.
Експозицията показва няколко от зрелите монументални произведения на автора - 

фотосите запознават съвременния зрител с примери от най-значимите за 
времето, днес позабравени, достижения на българската скулптура в руслото 
на декоративния монументализъм. 
Характерният за 70-те – 80-те години стремеж към синтез на изкуството с 
архитектурата изразява стилно вписаният във възрожденската аркада паметник 
на уста Кольо Фичето (1979). От фигурата лъхат твърдост, целокупност и си-
ла. Здраво поставена, тя тежи на мястото си с дяланите, едро обобщени фор-
ми и равновесни обеми, симетрично центрирани по вертикалната ос. 
Светлосенъчната игра по грапавините на камъка събужда суровата му природа, 

която подсилва усещането за истинска скулптурност. Идентичен по характер е па-
метникът на Захари Стоянов (1980), където пластическата конструктивност 

е допълнена с графичен елемент от ритмичното напречно-линеарно 
членение на фигурата. То придава четли-
вост на формите и декоративност, която 
нюансира общия лапидарен стил. 
Каменната твърд и лаконичната й, песте-
ливо скулптирана форма придават катего-

ричност на утвърждаването на значимостта 
на историческите личности. 
Иван Нешев е не само култивиран монумента-
лист, той е монументалист и по призвание. Вижда 
формите без излишни подробности, мисли ги орга-

низирани в цялост и проецира профилите 
им в открито пространство, както в 
преславския ансамбъл „Цар Симеон и кни-
жовниците“ (1983), където привдигнати-
те рамене и полусведени глави на аскети-
те контрастно рисуват неравноделно на-
чупен, ъгловат  контур на хоризонта.  Там 
единният ритъм на фризовата композиция 
е изграден чрез острите вертикали помежду 
възвисяващите се като стълбове гранитни 
фигури. Отчетливо се редуват пространстве-
ните планове - осветени обеми и сенки в рязко 

вдълбаните отстъпи и отвесни прорези. Насечените повърхнини, правите ъгли и екс-
пресивно оголените ръбове са пластично раздвижени от бегло прокрадващи се писме-
ни знаци и орнаменти. Слети в единна, дишаща общо чувство материя, фигурите в 
строга „средновековна“ фронталност са застинали неподвижно, в безвременна ста-
тичност – стожери на идеите за държавност и просвещение.
Последната работа на художника се издига над магистралата край Благоевград 
(1987). На върха на висока, косо поставена метална траверса са извисени устремени-
те - напред и нагоре - кон и колесница. (Конят е емблема на града, а темата за по-
лета е разработвана от автора неведнъж.) Изпълнената с напрегнато движение жи-
вотинска фигура е моделирана пластично обемно, а колесницата е просто подсказана 
- фрагментирано и плоскостно-геометрично. Динамичният образ, сякаш преодолял 
гравитацията, обединил проекции на античността и съвремието, бележи творчески 
скок за художника. Органичното съчетание на деликатно, естетско отношение към 
формата и същевременно зареждането й с устремна енергия придават особена дръз-
новеност и прочувственост на творбата. С нея пресеква още недоизказаната на 
пластичен език авторова мисъл.
Пълноценното представяне на Иван Нешев е донякъде ощетено от отсъствието на 
експозиционен материал, посветен на преподавателската му дейност. Защото тя не 
само е неделима част от личността, а и ключ към разбирането на творческото му 
развитие. Както отбелязва неговият колега, съмишленик и монограф Стоян Николов 
(1927 – 1983): Няма съмнение, че ръководейки задачите по скулптура на специалността 
„Промишлени форми“, [...]  Иван Нешев сам се е обогатил под плодотворното влияние 
на една проблематика, която акцентира върху съзнателното, рационално боравене с 
формата. Така [...] е формирал в себе си един артистичен рационализъм. 
Наред с други ентусиасти, художникът е един от основателите на специалността 
дизайн в средата на 60-те години, тъй като различните, още непознати за тогаваш-
ната академична практика изисквания на новата професия налагат да се разработи 
концепция за аналитичен и едновременно синтетичен подход, насочен към разкрива-
нето на общите логически моменти на формата. Рано доказаната в творческата 
реализация пластическа култура, дарбата да извлича синтетичните стойности на 
формата, както и още свежото, не закостеняло мислене на Иван Нешев го правят, 
по думите на „апостола на българския дизайн“ Васил Стоянов, „щастливото откри-
тие“ за преподавател в този профил. Скулпторът се превръща в практическия създа-
тел на една специализирана методика по моделиране на българска почва. Над дваде-
сет години той усъвършенства собствената си програма за възпитание на органичен 
и рационалистичен възглед за формообразуването и остава знакова фигура в история-

та на Академията, тачена и днес от стотици някогашни студенти.

Ирина Мутафчиева
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ствена насока на интерпретацията или обикнат, повторяем и заучен похват. 
Напротив, през всичките години авторът търси, проявява интерес към различни, до-
ри противоположни изразни възможности. Ранните му творби са с камерни мотиви
и размери, с жизнерадостни теми и младежки типажи, носещи елементи на житей-
ската конкретност. Третирани са в спокойни обеми, с обли, деликатно и точно
моделирани форми. През 60-те години художникът съз- дава редица скулптури, 
прекрачващи границите на кавалетното, предназ- начени за паркова ук-
раса. Други способи - втвърдени обеми, изявени плоско-
сти и по-дълбоки сенки - се
проявяват в тези по-комуника-
тивни като тип работи, чии-
то пластични контрасти се 
възприемат в разсеяната 
дневна светлина.
Отделни малки пластики
от шамот или
теракота пък 
набелязват насо-
ката към по-деко-
ративен синтети-
зъм, който идва и от 
материала, чиято гру-
ба структура 
предполага лако-
нична форма. 
Същевременно
авторът пра-
ви няколко из-
ящно стилизирани обоб-
щения на животински форми 
от кована мед, търсено ес-
тетизирани като матери-
алност и вещ. Тези при-
мери подсказват една 
основна черта на твор-
ческия му метод. Не са 
много българските скулп-
тори, проявявали толкова 
задълбочен интерес 
към ес-
тетика-
та на 
техниче-
ското изпълнение, към специфична-
та изразителност на материала 
и тъй надарени с усет за деко-
ративните му възможности. 
(Малцина работят в толко-
ва широк диапазон – раз-
лични породи камък, же-
лезобетон, дърво, те-
ракота, шамот, ко-
вана мед, бакър и 
емайл, бронз, как-
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строга „средновековна“ фронталност са застинали непод
тичност – стожери на идеите за държавност и просвещ
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Монументалист по призвание
Ретро спек-
тивна изложба 
на Иван Нешев 
(1927 – 1987)  
в галерия 
Академия

Иван Нешев не ус-
пя да направи са-
мостоятелна из-
ложба приживе. 
Предвиждаше екс-
позиция за 60-го-
дишнината си, ко-
ято се състоя, 
уви, посмъртно. 
Той напусна този 
свят внезапно – 
още радостно въз-
буден от работа-
та си и от успеха 
- само два дни 
след откриването 
на току-що завър-
шения монумент 
на летящ кон 
край Благоевград. 
Десет години по-
късно беше показа-
на сбирка избрани 
творби от атели-
ето му. 
Кавалетните ра-
боти насочиха 
вниманието към 
личния творчески 
свят и по-интим-
ни страни на ак-
та, към кръга от 
мотиви, междин-
ни етюди и опити 
- още в гипс.

Иван Нешев, входен знак на 
Благоевград, 1987 г.

- Преди да станете президент на ИФЛА, вашият 
професионален път преминава през Конгресната биб-
лиотека, където в продължение на 30 години сте зае-
мали различни постове както в Центъра за конгресни 
проучвания, така и в Юридическата библиотека. Кой 
е най-яркият ви спомен от тези години?
- Обичах да работя за Конгреса, защото процесът на 
работа не е като днес – светкавичен като интернет 
връзка. Тогава едно проучване можеше да продължи 
седмици, но след това удовлетворението бе огромно. 
Свършеното имаше както краткосрочен, така и дъл-
госрочен ефект. Човек оставаше с усещането, че ра-
ботата му е повлияла на членовете на Конгреса да 
вземат най-доброто решение. Днес ситуацията е раз-
лична. Имам чувството, че Конгресът приема реше-
ния, които не са основани на конкретни данни, а са 
чисто идеологически.
По мое време в Конгресната библиотека работехме 
около 500 анализатори – изследователи, които при за-
питване по конкретен законопроект, излизахме със 
становище каква трябва да бъде финансовата форму-
ла зад него – как той да допринесе полза за най-много 
хора при най-малко публични разходи. Разбира се, пред-
лагахме различни варианти, така че Конгресът да мо-
же да избира. И това беше основната ни работа. 
Имаше и други задачи – във връзка с аферата 
„Уотъргейт“ ние събрахме информацията, необходима 
на специалната комисия, разследваща случая, която 
доказа, че по време на кандидат-президентската кам-
пания Ричард Никсън наистина е извършил голям брой 
закононарушения. При друг случай - за номинацията на 
съдия във Върховния съд, трябваше да проверя слухове 
около кандидат от Южна Каролина за нещо, което 
той бе направил десет години по-рано - през 60-те. В 
крайна сметка, кандидатурата му отпадна. 
- Имали ли сте усещане, че между вас и журналисти-
те има конкуренция?
- Не. Ние бяхме като скачени съдове. Пак повтарям, 
говоря ви за времето преди появата на интернет. В 
работата си често сме използвали информацията на 
разследващи репортери, а освен това, често ние сме 
им предоставяли данни, така че в публичното прос-
транство да има баланс в излагането на различните 
гледни точки.
По онова време излизаше един вестник за библиотеки-
те, който достигаше до по-широк кръг читатели. 
Започнах да се срещам с редакторите, за да ги убежда-
вам, че мога да помогна на репортерите им, които пи-
шат по едни или други проблеми, тъй като в работа-
та си се срещам тъкмо с онези хора в Конгреса, кои-
то могат да ги решат. Разбира се, сътрудничеството 
ми с тези журналисти не беше едностранно и те в оп-
ределени случаи ми помагаха с информацията си.
- Как този ваш професионален опит повлия на рабо-
тата ви в ИФЛА?
- Когато работиш във ведомствена библиотека като 
Юридическата библиотека на Конгреса, виждаш миг-
новено полезния ефект от работата си – поставят 
ти конкретни въпроси, ти им отговаряш, а после 
ставаш свидетел как използването на твоите данни 
засяга живота на милиони. В един момент в съзнание-
то ми започна да се избистря формулата за общест-
вена библиотека, която не само е адекватна на ХХI 
век, но и се превръща в институция – лидер за общ-
ността, в която се намира. И тази визия ми помогна 
много в работата като президент на ИФЛА. От 
друга страна, за тази ръководна функция се предпола-
га, че човекът, който я поема, умее да държи убеди-
телни речи, нещо, на което преподавателите в уни-
верситета успяха да ме научат, полагайки доста сери-
озни усилия. (Дона Шийдър е завършила международни 
отношения в университета „Джорджтаун“ – бел. а.). 
- В първата си реч след вашето избиране за прези-
дент на ИФЛА вие говорите за преосмисляне работа-
та на библиотеките на няколко нива. Можете ли да 
ни разкажете нещо повече за тях? 
- Първото ниво е свързано с разбирането, че библио-
текарите трябва да приемат като част от професия-
та постоянното усъвършенстване, защото, когато чи-
тателите влязат в библиотеката, те най-малкото ще 
си поръчат електронна книга. В университетските 
библиотеки служителите трябва да могат да работят 
с оптични устройства и програми за тримерна визу-
ализация на данни от научни изследвания. Това са скъпо-
струващи инструменти, които не всеки може да си 
позволи да инсталира на компютъра си, но които днес 
са задължителни както за университетските, така и 
за националните библиотеки. Библиотекарите трябва 
да са в час с различните компютърни програми, с така 
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наречената „библиотечна инфраструктура“. Те трябва 
да могат да я осигурят на читателите, да знаят от-
къде и при какви най-изгодни условия да я поръчат. Това 
са изисквания, за които много от настоящите дирек-
тори на библиотеки не са подготвени, защото, когато 
са следвали, тези неща все още не са съществували. Но 
освен технологичните предизвикателства, съществу-
ват и други. Днес читателите все по-често възприе-
мат библиотеките като място, където могат да съз-
дават, а не само да консумират култура. Ето защо 
библиотекарите трябва да умеят да организират бога-
ти културни програми – с поетични четения, с пред-
ставяния на нови автори, с литературни конкурси и 
т.н. Освен това, в по-малките населени места те 
трябва да могат да убедят местните политически ли-
дери да започнат да се срещат със съгражданите си не 
само по време на предизборни кампании. 
- А какво прави ИФЛА, за да подпомогне библиотека-
рите на това първо ниво?
- ИФЛА организира и съставя темите на курсовете. 
Федерацията ни има различни секции, като всяка една 
от тях подготвя обученията, които ще са полезни за 
нейните членове. Ние намираме специалистите, които 
обучават представителите на отделните национални 

библиотечни организации, а те по-късно предават 
своя опит на останалите колеги по места. 
Идеята за Второто ниво, на което библиотекарите 
трябва да се развиват, пък идва от убеждението, че 
днес библиотеките трябва да се променят по такъв 
начин, че да могат да свързват читателите си тък-
мо с онази информация, която им е необходима, за да 
упражняват правата си и да са активни участници в 
гражданското общество. Знам, че звучи шаблонно, за-
ради това ще ви дам конкретни примери, които освен 
това показват как библиотеките реализират 
Програмата 2030 на ООН за устойчиво развитие. 
В Хърватия Загребската библиотека организира без-
платни обучения по компютърна грамотност за без-
работни и бездомни, като при 95% от случаите хора-
та успяват да си намерят работа. В Словения 
Градската библиотека на Любляна също предлага ин-
формационна услуга за търсене на работа и годишно 
помага средно на около 1200 души. Освен това, тъй 
като много от нейните бездомни посетители взимат 
наркотици, тя работи в тясно сътрудничество с 
Центъра за профилактика и лечение на наркомании 
към Университетската болница по психиатрия в 
Любляна. 
В Румъния 100 000 фермери са получили субсидии в 
размер на над 180 млн. долара благодарение на услуга – 
помощ при кандидатстване за земеделска субсидия – 
предоставяна в библиотеки из цялата страна, които 
работят в сътрудничество с местните кметове.
В няколко библиотеки в Обединеното кралство по-
требителите могат да заемат монитори, които ус-
тановяват кои електрически уреди в дома им консу-
мират повече енергия. В Ню Йорк няколко библиоте-
ки провеждат състезания за най-добър бизнес план и 
предлагат консултации за участниците, от които по-
ловината са от домакинства с доходи, по-ниски от 
средните за метрополиса.
В Хондурас една от обществените й библиотеки ра-
боти по проект за пречистване на водата и така 
безплатно предоставя на цялата местна общност 
безопасна вода за пиене. 
В Меделин, Колумбия, обществени библиотеки стра-
тегически се преместват в покрайнините на града, 
където се превръщат в центрове за социално разви-
тие с много културни и образователни инициативи. В 
Националната библиотека на Уганда се предлага ин-
формационно и компютърно обучение за жени-ферме-
ри. В същата страна библиотеката на Университета 
Макере периодично издава „Здравен дайджест“, който 
се разпространява до 1500 здравни заведения в стра-
ната. В отдалечените райони той е един от малкото 
източници на актуална информация за епидемии като 
хепатит. В Ботсвана библиотеките също развиват 
подобна дейност, тъй като по селата те са един-
ственото място с достъп до интернет. 
В Италия, до Милано, посетих библиотека, която по 
желание на местната общност работеше и в неделя 
следобед, за да може след литургия хората да се събе-
рат в нея заедно със семействата си и да обсъждат 
нови книги и инициативи, а децата им да си играят в 
специалния кът за най-малките читатели. Същата 
библиотека развиваше специални програми за самотни 
възрастни в градчето. По вратите на седем езика се 
четеше надпис „Добре дошли“, защото тя работеше и 
с бежанци от няколко различни страни. Докато бях 
там, на специалния й ксерокс двама млади дизайнери 
принтираха 3D модел на лампа. Съвременни артисти 
пък бяха изложили свои работи, които всеки можеше 
да си вземе вкъщи, а когато му омръзнат, да ги вър-
не. Разказаха ми как местната банка в ежегодния си 
въпросник, попълван от клиентите, поставила въпрос: 
В коя културна институция бихте искали да инвести-
раме? И сред изброените възможни отговори фигури-
рала библиотеката. И тъкмо върху нея паднал избо-
рът. По този начин дори онези хора от града, които 
не са влизали в нея, разбират за нейното съществува-
не и дейностите й. Така че, можем само да поздравим 
библиотекарите, свързали се с банкерите, за страхот-
ния маркетинг! Тук се сещам и за Националната биб-
лиотека на Китай, която през 2015 г. откри първата 
библиотека в метрото на Пекин. В нея безплатно се 
предоставят електронни книги и се популяризира тра-
диционната култура. 
Третото ниво пък е свързано с идеята, че национал-
ните библиотечни асоциации заедно със своите члено-
ве и с директорите на националните библиотеки 
трябва да работят за промяна на законодателство-
то в две основни сфери – електронно управление и 
интелектуална собственост (авторски права). И две-

те области са свързани с дигитализацията, където 
библиотекарите срещат редица предизвикателства. 
Едно от тях е, че докато дигитализират огромния 
обем данни, библиотекарите трябва да измислят на-
чини как, след като качат информацията на сайта си, 
тя да заживее в интернет пространството и чита-
телите да научат за нея, за да я използват. Второто 
сериозно предизвикателство е свързано с един по-ско-
рошен проблем, предизвикан от възхода на социалните 
медии - „фалшивите новини“. По този повод ИФЛА 
разпространи „указание“ „Как да разпознаем фалшива-
та новина“. То е на сайта на федерацията, преведено 
на 15 езика, включително на български. А „фалшивите 
новини“ са изключително опасни. Да вземем например 
случаите, в които хора отиват в библиотеката с оч-
акване библиотекарят да им намери допълнителна ин-
формация около заболяването, с което преди малко 
лекарят е диагностицирал детето им. 
- Има опасения, че един ден новите поколения ще 
имат проблеми с четенето на книги, защото ще мо-
гат да усвояват информация единствено от екран. 
Споделяте ли ги?
- Не. Продажбите на книги в САЩ вървят нагоре и 
мисля, че това важи и за страните в Европа. В мо-

мента сред младите поколения в САЩ четенето на 
книги се е превърнало в отличаващ белег. Това, в из-
вестна степен, е притеснително, защото как ви звучи 
четенето да се превърне в лайфстайл? От друга 
страна, наблюдаваме, че все по-често се появяват об-
щински програми за финансиране на детската книга. В 
едно семейство, където и двамата родители рабо-
тят, най-добрият завършек на деня е, когато мама 
или татко отворят книгата вечер и почетат на де-
тето си. И колкото по-рано детската книга попадне 
в ръцете на родителите, толкова по-вероятно е де-
тето да запази траен интерес към книгите и когато 
порасне. Разбира се, и библиотеките имат своята ро-
ля в изграждането на навици у бъдещите читатели и 
по всякакъв начин трябва да се насърчава обособява-
нето на детски кътове. 
Но освен за работата с детски публики, библиотеки-
те трябва да мислят и по други проблеми - ИФЛА 
цели 10 години се бори, съвместно със Световния съ-
юз на слепите, хората с увредено зрение да имат по-
широк достъп до книги. В резултат на усилията ни 
през 2014 г. ЕС подписа Маракешкия договор относно 
изключенията от авторското право за лицата с увре-
дено зрение. Процесът на ратифициране обаче все 
още се отлага и борбата продължава. (Ден след интер-
вюто – на 10 май – бе премахнато и последното пре-
пятствие пред ратифицирането на Маракешкия дого-
вор. Малтийското председателство успя да постигне 
споразумение с Европейския парламент относно законо-
дателството за прилагане на договора – бел. а.)
Все пак, ИФЛА е борбена по своята същност и основ-
ната й задача е да се застъпва за библиотеките по 
целия свят, да информира обществеността за техни-
те полезни и важни дейности и да помага на библио-
текарите да бъдат далновидно активни.
- Казвате „далновидно активни“. И в други свои изказ-
вания сте подчертавали, че библиотекарите трябва 
да се информират за проблемите на своята общност 
и да търсят начини как да допринесат за тяхното 
решаване. Но реалистично ли е това в случаите, кога-
то библиотекарите получават ниски заплати?
- Да. Като цяло, никъде по света няма да срещнете 
библиотекар, който да ви се похвали колко богат е 
станал заради високата си заплата. Онова, с което 
трудът ни се възнаграждава, е усещането, че сме по-
могнали, предоставяйки информация, която променя 
живота. Поне това е причината, поради която аз съм 
в този бизнес. 
- А необходимо ли е работещият в библиотека да има 
библиотекарско образование?
- За да бъдете успешен библиотекар, ви е необходимо 
едно умение – да организирате информация. В проти-
вен случай, като прекрачите библиотеката, ще се уда-
вите в океан от данни. Днес много училища за библи-
отекари се наричат IS –school (висши училища по ин-
формационни науки), където, освен традиционното 
библиотекарско образование, се преподава и менидж-
мънт на информацията. В същото време, не всеки, 
който работи в библиотека, е длъжен да има специал-
но образование. И човек, завършил журналистика, съ-
що може да работи в библиотека. Но в нея има дей-
ности, които само един библиотекар по образование 
може да извърши.
- Лесно ли библиотекарите прекрачват в зоната на 
активната политиката?
- Да, сещам се за много такива случаи. Но не смя-
там, че целта на всеки библиотекар е да се превърне 
в политически лидер. От друга страна е нормално, ко-
гато един човек години наред е търсил информация за 
общността си и е забелязал, че никой не се заема с 
решаването на проблемите й, да реши да поеме неща-
та в свои ръце. 
Има много такива случаи в САЩ, в Европа. 
Специално в скандинавските страни редица библиоте-
кари са станали общински съветници. Това е обяснимо, 
защото там библиотеките са в тясна връзка с мест-
ната власт – в тях се организират общински събра-
ния, плащат се данъци, издават се шофьорски книжки, 
предоставя се информация за правата на мигрантите. 
В библиотека в датско градче, където ИФЛА провеж-
даше обучение, имаше окачена камбанка. В един мо-
мент тя започна да бие. Обясниха ни, че е свързана с 
местната болница и сигнализира при всяко раждане. 
Участниците в обучението веднага реагираха с апло-
дисменти и бурни възгласи. Все пак, библиотекарската 
професия е тъкмо за такива хора - алтруисти.

Разговора води Теодора Георгиева


