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Посвещавам тази книга на всички, които ми вярват.
И вярват, че в днешна България
хуманитарна наука все пак съществува.
Благодаря ви, приятели!
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УВОДНИ ДУМИ
Предлаганата на вниманието ви, уважаеми читатели, книга е твърде необичайна
и едва ли има аналог в родното публично пространство. От една страна, тя е модерна,
електронна (e-book), от друга, посветена е на науката за най-традиционната, най-старата, най-авторитетната, т.е. вечната медия – книгата. От трета пък, съдържа разширен вариант на рецензията ми (също необичайно, дори рекордно пространна1) по конкурс за
професор, обявен от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по
журналистика и масова комуникация. Темата на конкурса също е знаменателна – „Книгата като медия“, а единственият кандидат за заемането на длъжността „професор“ е
преподавателят във Факултета доц. д-р Милена Цветкова.
Няма да описвам дългите перипетии, които съпътстваха обявяването на този
конкурс, както и избора на научното жури по провеждането му. Не го правя, първо,
защото рискувам да вляза в територията на друг жанр – документалната белетристика и
мемоаристиката, и второ, аз по природа съм чужд на интригантствата и сплетните в науката и живота. А те, за съжаление, бяха (и продължават да бъдат!) неразделна част от
цялата т.нар. процедура по въпросния конкурс.
Мотивите ми за публикуването на това мое съчинение са принципни. В последно време, след влизането в сила на Закона за развитието на академичния състав (2010),
у нас се наложи един модел за производство на академични кадри, който е силно порочен. В разстояние само на три години в родните вузове бяха фабрикувани няколко
хиляди доктори, доценти и професори2, като за немалка част от тях може убедено да се
твърди, че не притежават необходимите научно-преподавателски качества за получаването на тези звания и длъжности. Това е меко казано. Всъщност става дума за драстична девалвация, за занижаване и дори неглижиране на критериите за приноси в
съответната област на науката и познанието. Кариерното развитие на академичния състав дотолкова се изкористи, че се стигна дотам научните журита, върху които пада
отговорността по извършването на избора, често да бъдат формирани на приятелскоклиентелистка основа. Според поговорката „Халваджията за бозаджията!“ самият кандидат предлага членовете на журито, с които се е разбрал предварително. То, разбира
се, е единодушно избрано и от своя страна – пак единодушно – избира своя човек. Той
пък по-сетне им връща жеста, като влиза в жури по избора на някой от тях. Или поне
подпомага академичното израстване на тяхно протеже.
Сред разроилите се доктори, доценти и професори могат да се открият множество представители на т.нар. гуглонаука. Какво ще рече „гуглонаука“? Постарал съм се
да го обясня в статията си „Гугълите”, публикувана преди няколко години във в. „Култура“ (бр. 23, 15 юни 2007), т.е. още преди влизането в сила на новия Закон3. Ще я предам резюмирано. „Гугълите” са съвременен тип преписвачи и компилатори на чужди
текстове. Присвояват най-вече от интернет (чрез търсачката „Гугъл”), но посягат и към
1

Към настоящия момент (май 2014 г.) рецензията може да се прочете на адрес: <https://www.unisofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_zhurnalistika_i_masova_komunikaciya/proceduri_za_
nauchni_stepeni_i_akademichni_dl_zhnosti/proceduri_po_zaemane_na_akademichni_dl_zhnosti/fakultet_po_zh
urnalistika_i_masova_komunikaciya/konkurs_za_zaemane_na_akademichnata_dl_zhnost_profesor_po_3_5_obs
chestveni_komunikacii_i_informacionni_nauki_zhurnalistika_knigata_kato_mediya_obyaven_v_dv_br_53_ot_1
8_06_2013_g>.
2
От 2011 г. до края на 2013 г. сме произвели 1139 професори и 1324 доценти, твърди министърът на
образованието и науката Анелия Клисарова. // Дневник, 28.03.2014, 19:59,
<http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/03/28/2271147_za_dve_godini_1139_dushi_sa_stanali_profesori_1324ma/>.
3
В разширен вариант статията е публикувана в книгата ми „Алиса в дигиталния свят. По въпроса за
книгата през ХХІ век“ (С., 2013, с. 84–94).
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отпечатани материали, като или вземат оригинала едно към едно, или го превеждат от
друг език (често нескопосно), или – проявявайки „творчество“ – комбинират части от
различни плагиатствани източници, при което поразместват някой и друг пасаж, променят тук-таме дума или израз. Полученият продукт, груб пастиш или направо „дигитален палимпсест“, те декорират със собственото си име и титла (ако имат). По този
начин се изработват студентски курсови и дипломни работи, което е по-невинното занятие. Но когато амбициите нараснат, „гугълът“ започва фабрикуването на статии, студии, дисертации, книги, които гордо назовава научни трудове. Набъбвайки като бройка
и обем, те пък осигуряват академичното израстване на съответния перспективен кадър.
Мога да посоча примери за монографии (хм-хм!), издадени от престижни (и не чак
толкова) издателства в тиражи от 204 до 1000 бр., които уж си имат всичко – и видни
имена за рецензенти, и предговори от още по-изявени труженици на полето на науката,
и редактори с титли, и ISBN, въобще изглеждат като истински. Но не са. Лъжекниги са
– „гуглокниги“. Както и науката между страниците им е лъженаука.
Какво става „от другата страна“? Там някъде незабележимо пожизнено дълбаят
никому неизвестни, често изолирали се от светската суета, вглъбени в себе си и в труда
си отшелници, чешити някакви, за които няма звания и длъжности. Познавам някои от
тях; те не искат слава и почести, смущават се даже от споменаването на името им, нежели ако им завсидетелстваш уважение и признание. Цяло десетилетие и повече те
могат да изследват един ръкопис, дори каменен надпис, без никакви гаранции, че
резултатът от тая работа ще види бял свят, а ако види – става лесна плячка на сръчни
плагиатори или имитатори. На тия светли умове посвещавам настоящата книга...
А къде сме ние? Някъде по средата ли? И какво правим с нашите знания, опит
умения? „Гуглонауката“ днес е дотолкова повсеместно явление, че се е превърнала в
пандемия. Но най-страшното е, че сякаш започнахме да свикваме с нея, да я приемаме
като нещо естествено; взехме да не й обръщаме внимание. Дори и утвърдени учени, в
чиито високи достойнства и морал съм готов да се закълна, вдигат рамене и отминават
с академично високомерие войнстващата научна импотентност, преписвачество, компилаторство. Не ми се иска да вярвам, че ги подкрепят, по-точно сигурен съм в обратното, но това отсъствие на позиция, снизходителното мълчание или апатичното отмахване с ръка не е ли вид съучастничество?! Не мога нито да се присъединя към него,
нито да го оправдая. И затова реших да напиша и публикувам следващите страници.
Надали ще променя ситуацията, най-малкото ще си навлека допълнителни бели на
главата…
Сега за разглеждания случай.
Кандидатът за длъжността „професор“ доц. д-р Милена Цветкова работи във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Катедра „Печат и книгоиздаване“ (днес „Пресжурналистика и
книгоиздаваен“), от 2001 г., отначало като старши асистент, а от 2003 г. като доцент.
Преподава в бакалавърската степен на специалността „Книгоиздаване“ дисциплините
„Книгата като медия“, „Теория на четенето“ и „Съвременно световно книгоиздаване“ –
лекционни курсове и практически занятия, упражнения. Преподава също така и в
магистърските програми „Книгоиздаване през ХХІ век“ и „Преса и медии“, както и в
други магистърски програми на Факултета. Била е и хоноруван преподавател във ВТУ

4

Не е печатна грешка, а реален факт. С 20–30 бр. тираж не едно университетско издателство хем обслужва съотвентия кандидат за хабилитация, хем отчита изпълнение на плана си. А пък на ниво университет
се отчита висок брой издадени научни книги. И какво от туй, че (уж) книгата никога не влиза в социалнонаучен оборот. Дори е по-добре…
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„Св. Св. Кирил и Методий“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград и СУ „Св. Климент
Охридски“, Исторически факултет.
Милена Цветкова се явява автор и съставител на редица книги – монографии,
библиографии и други разработки, както и на множество статии, студии и други публикации, надлежно посочени в документите й по конкурса за професор, по който кандидатства, а именно 3.5 обществени комуникации и информационни науки (журналистика
– книгата като медия) (Държ. в-к, бр. 53/ 18. 06. 2013 г.).
Обект на разглеждане по-долу ще бъдат онези трудове на М. Цветкова, които
имат пряка връзка с обявения конкурс на тема „Книгата като медия“. Извън обхвата му
остават библиографските й трудове, както и две книги, за които ще стане дума по-долу,
но по по-различен повод.
Погледнати не като научни трудове, а с очите на редови читател, впечатляващото количество публикации на М. Цветкова по въпросите на книгата като медия, четенето и книгоиздаването, могат да доставят приятни разтоварващи изживявания през
свободното от сериозни занимания време. Академичната колегия, работеща в тази сфера, ги отминава, явно без да ги чете, защото противното – сигурен съм – не би оставило
безразлични поне някои. За съжаление обаче, тези – наистина много на брой текстове
(книжни, печатни и дигитални) – препоръчвани (от самата авторка) на студенти и
докторанти, се мултиплицират в курсови и дипломни работи, а напоследък и в
докторантски разработки, т.е. по опосредстван и недоброволен начин се промъкват в
научния дискурс. Още по-смущаващото е, че създателката им М. Цветкова заявява
желанието си чрез тях да повдигне научно-преподавателския си статус и да стане професор. Последното вече чертае непривлекателни перспективи и за развитието на книжовната ни наука, и за преподаването по книгоиздаване и други медийни специалности
във ФЖМК в бакалавърската и магистърската степен. Ето защо, въпреки опитите за
отстраняването ми, настоях да стана член на журито и рецензент на конкурса за професура по „Книгата като медия” с единствен кандидат доц. д-р Милена Цветкова, както и
да анализирам продукцията й, доколкото тя изобщо се поддава на анализ, тъй като в
основата си публикациите и книгите й са неприемливи (меко казано!) от научна и приложна гледна точка.
На конкурса за професор М. Цветкова се представя и с две книги, които са извън
темата на самия конкурс, поради което тук няма да бъдат предмет на подробно разглеждане. И двете са издадени през 2013 г.: „Цитирането“ и „Наука със стил“. В тях
авторката ни съветва важни неща: как да разработваме научно съчинение и как да
цитираме от източници в научни и други разработки. Книгите са предназначени за научни работници, библиотечни специалисти, студенти, докторанти и работещи в издателства и други институции. Трябва обаче дебело да подчертаем, че в останалите си,
представени като научни, разработки М. Цветкова нарушава и опровергава собствените си основни постановки от посочените две нейни книги. А именно:
-

-

Цитирането трябва да бъде точно. При текстовете на М. Цветкова в редица
случаи то не е такова. То е манипулативно, изменя се смисълът на цитата,
като се изважда от контекста, или се цитира само малка част, а другата се
пропуска, за да се нагоди към предпоставентата й теза.
При позоваването (непрякото цитиране) М. Цветкова често не разбира/изопачава смисъла на ползвания източник, най-вече когато е на английски или друг
западен език; тя го променя и го нагажда в съответствие със собствените си
разбирания и предпоставени тези, които обаче са в разрез със същността на
написаното от чуждия автор. (Примерите – по-долу.)
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-

-

-

-

-

-

Да бъдат посочвани точните източници, от които е взет цитатът или е ползвана
информацията. При М. Цветкова се следва и друга практика. Тя ползва главно
интернет, където открива по ключови думи определени реалии, свързани по
някакъв начин с писмеността и феномена книга, след което посочва не този източник (интернет публикацията), а друг (от втора ръка, напр. посочен в библиографията на ползвания от нея източник), или въобще не посочва източник. За да
прикрие това (плагиата, заимстването), поставя бележка с абсолютно друг характер (примерите са многобройни).
Да не се преписва (плагиатства) чужд текст. Авторката го прави. Плагиатството
е пряко и непряко. Понякога се „пренасят“/преписват изречения, дори цели абзаци от чужд текст, но по-често се преразказват чужди публикации, като те самите не са посочени (примерите и в двете посоки са многобройни, често
драстични).
Използват се разработки на студенти (бакалаври, магистри) и докторанти. М.
Цветкова задава курсови работи (вж. най-вече „Книги на въображението“ и
„Книги и четене в аудиовизуална трансмедийност“), след което си ги приписва
като свои. Така, от една страна, се авторизира чужд труд, а от друга, се получава
плагиатство от плагиата – студентите постоянно плагиатстват от интернет,
М. Цветкова плагиатства от студентите (вж. примерите и приложенията).
Да се ползват достоверни източници. М. Цветкова борави сръчно с интернет,
където обаче информацията често е повърхностна и недостоверна, не е издържана в научно отношение. Авторката преписва и преразказва не толкова научни,
колкото журналистически публикации, постинги от блогове и др., които
имат характерния за този тип съчинения сензационен и развлекателен характер.
След това доразвива „със свои средства“ ненаучната, популярната,
недостоверната, произволната и пр. информация, за да й придаде „научен“
характер. Най-драстичните случаи се наблюдават при съчиненията, посветени на
„Постписмената книга“, „аудиокнигите“, „Резервати за печатни медии“, това е
практика в най-представителния й труд „Книгата като медия“ (2012) и др.
Хиперболизиране и манипулиране на информация, която е от областта на
предположенията, фантастиката, дори фейлетонността, шаржирането и пр. Така
например се случва с т.нар. „каменни библиотеки“ от Ика, които са определяни
като „глиптотека“, а М. Цветкова ги преобразува в книги, които са сътворени от
извънземна цивилизация. Така е и с т.нар. „златен диск“ на космическия кораб
„Войяджър“, превърнат от нея в книга, което очевадно е несъстоятелно
(„Постписмената книга“); тя говори за „жива“ книга и книга-скала, книгапещера, книга-катедрала и какво ли не още.
Терминологичен хаос, терминологична несъстоятелност. Тук примерите са
многобройни. М. Цветкова ратува за точна терминология, но самата тя не я
използва, много от тезите й придобиват наукообразен характер именно защото
са построени върху несъстоятелни формулировки и „новоизковани“ термини.
Такива са: „постписмена книга“, „безбуквена книга“, „четене с уши“, „архикниги” (за нея това означава „древни книги“5, „субмедия“, най-много са спекулациите именно с понятието книга: „жива книга“, „книга-катедрала“, „книга-

5

М. Цветкова непрекъснато спекулира с това понятие („архикнига“), изковано от самата нея, но в същността си абсолютно несъстоятелно. „Архи“ означава „най“ (придава най-висока степен на признака,
съдържащ се в основата на думата) и се употребява и в смисъл на „свръх”, напр. в разговорния стил
„архиподлец“ (у Алеко Константинов), както и „архимандрит” в църковната йерархия. Според нея „архи“
означава „архаично“ (древно, праисторическо) и затова го прикачва към книга (ще рече „най-книга“,
„свръхкнига“), с което демонстрира липса на езикова култура.
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скала“, „книга-пещера“, „книга-коренище“ („ризома“), „книга-пирамида“, „безбуквена книга“, „златна книга и мн. др.
Болезнен стремеж към оригиналност, към „нова дума в науката“, към
„изпреварване на времето“, „футурологизъм“. Маргинални проблеми, често от
областта на литературата, фантастиката и причудливото, се превръщат в кардинални. Изключенията стават правило. По този принцип са изградени редица
„доказателства“ в публикациите й. Неспособност за селекция, за отсяване на
същественото от маргиналното нито в ползваните източници, нито при излагането на постановките. Това особено силно се наблюдава в примерите и илюстрациите, които използва, за да защити несъстоятелни тези – напр. изтегляне с
хилядолетия назад във времето на възникването на медията книга.
Непознаване на книгоиздателската теория и практика, на книжния бизнес и
пазар в неговото многообразие у нас и по света; това води до произволно
боравене с незначителни факти и тяхното генерализиране до процеси от обществено значение. Непознаване на основни термини и постановки в областта на
авторското право, редакционно-издателските процеси, литературните агенции и
пр. Резултатът би удивил всеки професионалист в книгоиздаването, но и по-повърхностно запознатите с този бизнес.
Тежка зависимост от интернет, подчертавам още веднъж, където има всякаква
информация, огромна част от която е недостоверна и сензационна, несъстоятелна и т.н. – блогърите са често експлоатирани, но манипулативно тълкувани.
Източник на посочените от М. Цветкова като ползвани източници е предимно
Уикипедия (на английски, руски и български език). Но тези посочени източници
не са ползвани в оригинал, преразказан или плагиатстван е самият уики текст,
което лесно се разпознава. Научният „принос“ на М. Цветкова например е, че
навсякъде подменя „писмен текст“, „писмен (епиграфски) паметник“ или друго,
което е писмено или иконично, с „книга“ (примерите са изключително много).
Подходът, „системата“ и „методологията“ на излагане и подкрепяне на „оригиналните“, „изпреварващите“ тези и генерални „изводи“ на М. Цветкова се обобщава по следния начин: Текстът у нея се свежда до комбинация, сглобка между
пастиш и палимпест, придобити като информация от интернет (Уикипедия,
блогове и други популярни източници, но и преписвани от научни публикации),
изкривени/осакатени цитати и волни интерпретации на учени (в т.ч. и български) и писатели, хиперболизирани и дори напълно противоположни на смисъла,
вложен от техните автори. Картината, която се налага от всичко това, може да се
окачестви като „бомбастика“6; тя представлява деформация, достигаща до
отрицание на досегашните достижения в областта на медиазнанието, книгознанието, книгоиздаването, историята на цивилизацията, историята на писмеността, историята на книгата, да не говорим за други науки като археологическата, филологическата, философската, богословската, палеонтоложката, палеографската..., доведени на места до профанизация. Цветкова обаче не спира до
хуманитаристиката – тя залита и към медицината, химията, физиката, астрономията, математиката, квантовата механика, астрофизиката и др. Там незнанието й може да се открои още по-отчетливо.

Тези мои наблюдения и констатации, разбира се, ще бъдат подкрепени с факти
по-нататък. Но тук изпреварващо бих искал да поразмишлявам върху резултатите, поточно вредите, които подобен „подход“ нанася не само върху медиазнанието и книжов6

Заимствам тази красива дума от Симеон Сакскобургготски.
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ната наука, казано най-общо. Последиците едва ли биха били толкова негативни за
същинските учени в тези области, колкото за студентите от специалностите във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, а защо не и в други вузове, където такива дисциплини се изучават. При
обучението си студентите трябва да получат един фундамент от знания и умения, които
да ги подготвят за практическа реализиция или по-нататъшно развитие в науката. Но
въоръжаването с текстовете на М. Цветкова не води натам, то води до – простете жаргонния израз – зомбиране на младите хора, до промиване на мозъците им и в крайна
сметка до получаване на превратна представа за същността на книгата във всичките й
аспекти на проявление – дух, тяло и стока, – които формират нейното уникално
единство в системата и на медиите, и на цивилизацията въобще. Представете си какви
познания за книгата и какъв понятиен апарат ще усвои един студент, комуто се внушава, че всяка (!!!) „форматирана среда“, върху която са нанесени някакви знаци, предаващи знания или идеи – представлява „книга“. Вероятно студентът ще се усеща
изключително интелектуално извисен, защото „чете“ вестника, телевизора, рекламите
по стените, блоговете, фейсбук, Уикипедия, графитите, изобщо каквото ви хрумне,
включително и надписите в тоалетните – всичко това ще бъде книга. А същинската
книга – тя просто е само една от разновидностите на тази „форматирана среда” и следователно може и да не се чете...
За книгата трябва да се пише отговорно. Тя е фундаментът на земната цивилизация и към нея трябва да се подхожда с необходимия респект и познание. Не на последно място и с любов. Още повече когато трудовете ни, предполага се, ще бъдат четени и изучавани от студенти по специалности, пряко обвързани с книгата, с нейното
производство и разпространение. Наложеният от М. Цветкова произвол, маскиран като
„футурология“, като „изпреварващо времето откривателство“, формира едно порочно
повърхностно мислене у младите хора; те губят ориентир, губят респекта си към това
„осмо чудо на света“, както го бях назовал в едно мое съчинение. Студентите се превръщат в зомбита, длъжни сляпо да копират и наизустяват постановки, които унижават
и изкористяват природата на книгата, предмета и обекта на книгознанието. Маргинализира се не само познанието за книгата, маргинализира се и се профанизира науката
и познанието изобщо.
Сега нека пристъпим към конкретиката.
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„РЕЗЕРВАТИ ЗА ПЕЧАТНИ МЕДИИ“
Newmedia21.еu, 06.09.2011
Изложението, което следва, прави разбор на един перфектен пример за производство на гуглонаука. Точното заглавие на статията е „2. Резервати за печатни
медии. Предапокалиптичен страх или научна кауза“7. Публикувана е на 6 септември 2011 г. от авторитетното електронно издание „Newmedia21.еu“, в чиято международна редколегия участват водещи учени и преподаватели от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“.
Текстът на М. Цветкова е посветен на ексцентричния проект на Брюстър Кейл,
създател на „Интернет архив“ (Internet Archive) и „Отворена библиотека” (Open Library), да създаде мегахранилище на печатните книги, като събере огромно количество
от тях (10 милиона), запечата ги в метални контейнери, и по този начин ги запази за
бъдещето, когато няма да има хартиени книги. Естествено, футуристичното и леко утопично хрумване на Кейл предизвика шумна реакция в медиите.
В началото статията на М. Цветкова се опира на наличната фактология по
случая. Прави кратък преразказ на публикации от интернет – което е оправдано, все пак
трябва въведение в проблематиката. По-нататък обаче авторката иска да се представи
като дълбок анализатор на плюсовете и минусите на този любопитен феномен, изживявайки се като футуролог на застрашената хартиена цивилизация. И нещата се преобръщат. Точно когато текстът й трябва да се насити с оригинални идеи и разсъждения,
същият се изпълва с преиначени цитати и откровено плагиатство, като при това на
Брюстър Кейл се приписват думи, които той не е изрекъл. Още по-нататък работата
заприличва на обикновено средношколско гугълско кокошкарство.
Сега подред. В края на встъпителната част на публикацията, след като са изредени заслугите на Б. Кейл в областта на интернет архивистиката и още четири крупни
дигитални инициативи, в „бел. 10“ се посочват „Основни източници“, където са отбелязани няколко интернет сайта, от които се черпи информация. Но с коректността се
приключва до тук. По-нататък, когато започва същинското преписване на М.
Цветкова, никъде не се посочва източникът. Той основно е следният: Internet Archive
founder turns to new information storage device – the book8. Окрадени са и останалите
източници, посочени във встъпителния текст, като никъде не е направена препратка
към тях. С други думи плагиатстваното се представя като авторски текст на
самата М. Цветкова.
Ето някои от преписаните пасажи (всички те не кореспондират с бел. 10, тъй
като се намират твърде далеч от нея; запазен е правописът на авторката):
Цветкова (без източник): „Брюстър Кейл е категоричен за целесъобразността
на проекта си: идеята е да се осигури физическа безопасност на материалните медии,
ако може за вечни времена, и едва тогава с чиста съвест да се предоставят на света
техните цифрови копия”. Източник: "The dedicated idea is to have the physical safety for
these physical materials for the long haul, and then have the digital versions accessible to the
world." Kahle said.9

7

Цветкова, М. 2. Резервати за печатни медии. Предапокалиптичен страх или научна кауза? //
Newmedia21.eu. 06.09.2011,
<http://www.newmedia21.eu/analizi/2-rezervati-za-pechatni-medii-predapokaliptichen-strah-ili-nauchnakauza/>.
8
<http://www.theguardian.com/books/2011/aug/01/internet-archive-books-brewster-kahle>.
9
Не превеждаме английския текст на български, за да не утежняваме излишно изложението. Разчитаме,
че интелигентният читател би могъл да го стори сам.
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Цветкова (без източник): „През цялата ни история знанието е приемало различни форми. В началото се съхранявало в живата памет, после хората се научили да го
фиксират на камък, по-късно на хартия, след това са се появили книгите, скоро след тях
микрофилмите, компактдисковете, а днес вездесъщият интернет. Всяко от тези поколения е много важно, разсъждава интернет предприемача.“ Източник: “Knowledge lives
in lots of different forms over time," he said. „First it was in people's memories, then it was in
manuscripts, then printed books, then microfilm, CD-ROMS, now on the digital internet. Each
one of these generations is very important.”
Цветкова (без източник): „Стартът на начинанието е повече от внушителен.
Към датата на откриването на съоръжението американецът е събрал 500 000 тома. Кейл
казва, че лекотата, с която успял да събере първият половин милион заглавия, го прави
оптимист относно постигането на настоящата цел – да събере 10 милиона книги, еквивалент на фонда на една голяма университетска библиотека по световните стандарти.“
Източник: „But Kahle says the ease with which they've acquired the first half-million
donated texts makes him optimistic about reaching what he sees as a realistic goal of 10
million books – the equivalent of a major university library.”
Цветкова (без източник): „...това отговаря на изчисления през 2010 г. и
планиран за сканиране от компанията Google Inc. 130 милиона книжен фонд на човечеството“. Източник: „That's far fewer than the nearly 130 million different books
engineers involved in the Google book project estimate to exist worldwide.”
Цветкова (без източник): „Всяко от консервираните заглавия има баркод,
който съдържа информация кашона, палета и контейнера, в който се намира книгата.”
Източник: „...with each one given a barcode that identifies the cardboard box, pallet and
shipping container in which it resides”.
Цветкова (без източник): „Кейл уверява, че намирането на необходимата книги
в „бункера” ще отнема максимум 1 час. Източник: „If someone does need to see an
actual physical copy of a book, Kahle said it should take no more than an hour to fetch it.”
Цветкова (без източник): „7) Хората чувстват „интимен контакт” с артефакта,
примерно писмо, написано от Чарлз Дарвин или папирус на възраст 2–3 хилядолетия.
Усещат се внезапно свързани с нещо, което е наистина старо и ще ги отведе назад във
времето. А има и хора, които реагират на четивото единствено със силно сензорно
чувство.” (Тук хитро Алберт Айнщайн е заменен с Чарлз Дарвин – бел. моя, А. Б.).
Източник: „He said people feel an "intimate connection“ with artefacts – a letter written by
Albert Einstein or a piece of papyrus dating back millennia.”
Тук е важно да се отбележи, че горното не го казва нито М. Цветкова, нито
Б. Кейл, казва го Peter Hanff, acting director of the Bancroft Library... И продължава, а
Цветкова преписва без да посочва източник, представяйки го като своя мисъл:
„Some people respond to that with just a strong emotional feeling," Hanff said. "You are
suddenly connected to something that is really old and takes you back in time.”
Цветкова (без източник): „Сравняват базата с консервирани книги в Ричмънд
както с Глобалната банка за семена в Свалбард (Svalbard Global Seed Vault) или,
както я наричат, „хранилището на Съдния ден“, така и с Библиотеката на Конгреса в
САЩ.“ Пак Цветкова (без източник): „Разликата между проекта на Кейл и Библиотеката на Конгреса е, че докато последната е функционираща информационна
институция (с 33 милиона книги), в депозиториума на Кейл книгите няма да се заемат,
а ще стоят „замразени“, в случай че дигиталните им версии по някакви причини бъдат
унищожени.“ Източник: “Kahle envisions the book archive as less like another Library of
Congress (which holds 33 million books, according to the library's website) and more like the
Svalbard Global Seed Vault, an underground Arctic cavern built to shelter backup copies of
the world's food-crop seeds. The books are not meant to be loaned out on a regular basis, but
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are protected as authoritative reference copies if the digital version somehow disappears or a
question ever arises about an ebook's faithfulness to the original printed edition.”
Но авторката плагиатства и от друг източник, този път руски. Цветкова (без източник): „Първо, книгите не са предназначени за библиотечно заемане, но се използват в качеството си на първоизточник за цитиране. Второ, ако в интернет се появи
електронна версия на книга, съответствието й с печатния оригинал се проверява именно по екземплярите от фонда на Библиотеката на Конгреса. И трето, книгите в този
фонд трябва да са защитени като авторитетни референтни екземпляри, ако цифровата
им версия по някакъв начин изчезне.“ Руски източник: „Книги не выдаются на руки,
однако используются в качестве подтвержденного источника для ссылки в работах.
Более того, если в интернете имеется электронная версия книги, ее соответствие печатному источнику проверяется именно по книгам, хранящимся в Библиотеке конгресса.“10
Цветкова (без източник): „Това, което истински притеснява Кейл, е, че хората
тълкуват проекта му за „резерват” като неуважение към книгите. Появяват се и упреци,
че просто ги погребва. Затова не спира да твърди, че е движен единствено от желанието
да осигури един неприкосновен запас от печатни книги за бъдещето – това са предмети,
които един ден пак ще живеят. Независимо дали хранилищата им ще бъдат еквивалент
на гробници, капсули на времето, крионови камери или Ноеви ковчези. Възможно е
наново да настъпи техния час. Хартията е търпелива.“ Руски източник: „Люди почемуто считают, что идея нашего хранилища неуважительна по отношению к книгам.
Они полагают, мы просто похороним их в наших контейнерах”, — удивляется Кейл.
Но ученый признается, что им движет лишь желание сохранить печатные книги.
„Возможно, когда-нибудь вновь наступит их час“, — надеется ученый.“
Тук трябва да се отбележи специално, че проявявайки „творчество“ при плагиатстването на руския текст, М. Цветкова дори е копирала заглавието му – статията, от
която е преписвала, се нарича „Бумага потерпит“ и е публикувана в онлайн изданието
„Газета.ru“ (Газета.Ru)11. А преписаният от М. Цветкова абзац завършва с думите
„Хартията е търпелива“.
По-интересната част, личните приноси на доц. М. Цветкова, тепърва предстои. В
качеството си на изследовател на медията книга тя ни „подтиква да погледнем отвъд
очевидното”, т.е. да се запознаем с нейните дълбоки аналитични научни разсъждения.
Изтъкнати са 13 „причини да се пазят оригиналите на книгите”, представени като
авторски, т.е. формулирани от самата Цветкова. Ще цитираме:
М. Цветкова: „1) Работата е там, че днес много библиотеки и търговски
компании са увлечени в световната офанзива за дигитализиране на книгите и периодичните издания. И какво правят библиотеките с хартиените екземпляри след сканирането? Обикновено ги изнасят в отдалечен репозиториум (като „бункера” на Британската библиотека [13] или складовете на библиотеки в САЩ – Конгресната библиотека
[14], Университетската библиотека на Харвард [15], Хранилището на петте колежански
библиотеки, също известно като „the Bunker” [16], Северния регионален библиотечен
фонд в Калифорния [17]), а някои дори ги премахват като ненужни (както се установи
десет години по-рано при казусът „Никълсън Бейкър срещу библиотеките”). Съдбата
пък на домашните библиотеки, подлагани на новата услуга за частно сканиране от типа
BookScan [18], е напълно непроследима.“

10

Новожилова, Е. Бумага потерпит. // Газета.ru. 03.08.2011, 11:24,
<http://www.gazeta.ru/culture/2011/08/03/a_3721501.shtml>.
11
< http://www.gazeta.ru/>
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Оказва се обаче, че това не са разсъждения на М. Цветкова. Абзацът е дословно
преписан от един руски блог. Нарича се „Habrahabr” (http://habrahabr.ru/post/120900/) –
статията там е озаглавена Internet Archive спасёт бумажные книги и е публикувана на 8
юни 2011 г. Ще цитираме:
Internet Archive спасёт бумажные книги12: „Дело в том, что сейчас многие
библиотеки и коммерческие фирмы развернули глобальную мировую кампанию по
оцифровке книг. Что библиотеки делают с бумажными экземплярами после
оцифровки? Обычно увозят в удалённое хранилище (1, 2, 3, 4), а некоторые
предполагают даже уничтожать за ненадобностью (слава богу, до этого пока не дошло,
но что будет в будущем?). Так или иначе, но в современной библиотеке весь доступ к
контенту книг осуществляется в цифровой форме.“13
Статията в блога, оказва се, е преписана почти изцяло. Да продължим:
М. Цветкова: 10) „...Проблемът е, че след едно или няколко десетилетия всички
достъпни до днес книги ще съществуват само като цифрови симулации и никой не би
могъл да гарантира, че съответстват на оригинала.“
Internet Archive спасёт бумажные книги: „Всё идёт к тому, что через
несколько десятилетий все доступные людям копии книг будут существовать только в
цифровом виде и никто не сможет гарантировать, что они соответствуют оригиналам.”
М. Цветкова: „11) И кой гарантира оцеляването на цифровата база Internet
Archive? Никой. Няма сървърен център, който да преживее в неизменен вид сто години,
да не говорим за хилядолетие.“
Internet Archive спасёт бумажные книги: „Кто гарантирует сохранность
цифровой базы Internet Archive? Никто. Более того, глядя на их дата-центр с серверами,
берут большие сомнения, что он сможет простоять в неизменном виде хотя бы сотню
лет, не говоря уже о тысячелетиях.“
М. Цветкова: „Във всички случаи за съхраняване на книгите е необходима
някаква децентрализирана и надеждна криптосистема, която дори теоретично да не
може да бъде унищожена.“
Internet Archive спасёт бумажные книги: „Видимо, для сохранения
человеческого наследия кто-то должен придумать какую-то децентрализованную и
надёжную криптосистему, которую даже теоретически нельзя уничтожить.“
М. Цветкова: „12) Подобна логика допуска развитие на човечеството в
обстоятелствата на антиутопията „1984”. Теоретично възможно е създаването на глобален изкуствен интелект, който в реално време да коригира електронното съдържание в
целия интернет.“
Internet Archive спасёт бумажные книги: „Вы можете сказать, что такая логика
предполагает развитие человечества в жанре антиутопии „1984”. В самом деле,
теоретически вполне возможно создание глобальных информационных систем, которые будут в реальном времени корректировать цифровой контент во всём интернете.“
М. Цветкова: „13) Ключов проблем назрява и в зоната на доверието на хората
към цифровите носители. Новото поколение читатели, което ще расте в океан от
дигитална информация и което никога не е допускано до физическите оригинали, найвероятно ще приема безрезервно както автентичното, така и преправяното и манипулирано съдържание. Но ще има и потребители, които знаят какво е „материален носител“ и винаги ще държат живо съмнението в автентичността на електронните доку12

Киберпанк. Internet Archive спасёт бумажные книги. 08.06.2011, 15:30,
<http://habrahabr.ru/post/120900/>.
13
Пак там. Посочените в скоби цифри „1”, „2”, „3”, „4” представляват позовавания на самия блогър,
включващи такива „далечни хранилища” – същите, които Цветкова посочва в скоби по-горе, като
препраща към сайтовете, към които преди туй препраща блогърът.
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менти. А без такова доверие над ежедневието ще тегнат параноята, ужасите на дистопиите и кошмарите на киберпънка.“
Internet Archive спасёт бумажные книги: „Но дело даже не в этом, а в доверии
людей к цифровой информации. Новое поколение людей, которые вырастет в
окружении цифровых носителей и которые никогда не видело бумажных книг, может
поставить под сомнение аутентичность этих электронных документов — а без такого
доверия воплотятся в жизнь не только ужасы антиутопий, но кошмары киберпанка.“
М. Цветкова: „Ето защо опазването на хартиените артефакти е изключително
важно както за интелектуалното, така и за психическото здраве на човечеството.“
Internet Archive спасёт бумажные книги: „Вот почему хранение бумажных
артефактов является для человечества очень важным.“
М. Цветкова: „8) Новите книги преобладаващо ще се издават електронно, а
хартиените екземпляри ще стават все по-скъпи поради падането на тиражите – и след
време дори да ги има на пазара, ще бъдат изключително бутикова придобивка за елитни
колекционери.“
Internet Archive спасёт бумажные книги: „Новые книги будут выходить в
цифре, а бумажные экземпляры будут становиться всё дороже и дороже по мере
падения бумажных тиражей — и со временем станут исключительно элитным товаром
для избранных коллекционеров.“
М. Цветкова: „Съхраняването на артефакти не е задача на библиотеките, а на
музеите. Но едва ли музеите ще се натоварят с мисията да пазят и физическите екземпляри на Гутенберговите книги, ако и те работят по посока дигитализиране на фондовете си като библиотеките. Така че е нормално един трети тип институция, синергетична, като Internet Archive, да поеме новата цивилизационна мисия. Кой знае, може
да се окаже, че в даден момент такава институция от трети вид ще притежава единствената надеждна банка с човешки знания, каквато се оказа и Александрийската библиотека преди две хилядолетия.“
Internet Archive спасёт бумажные книги: „Обычно хранением артефактов,
подтверждающих подлинность истории, занимаются музеи. Но вряд ли они возьмут на
себя миссию хранить физические копии книг после того, как это перестанут делать
библиотеки, которые перейдут в электронную форму. Хранение артефактов — не
задача библиотек. Так что Internet Archive на всякий случай взял эту миссию на себя.
Кто знает, вдруг в будущем они останутся единственной надёжной базой данных человеческих знаний, как Александрийская библиотека два тысячелетия назад.“
Натататък става по-интересно. М. Цветкова е окрала не само цялата статия
в блога. Посегнала е и е окрала и... форума към него. Да, да, форума е плагиатствала кандидат-професорката. По форумите хората често пишат каквото им дойде
на ум, „бъзикат се“ – да възкресим тая красива дума, „хейтърстват“ – казано на днешен
език. А най-модерните им превъплъщения са тези на „тролове“. М. Цветкова взема това
за чиста монета и го преписва. Потретям – преписва форума. Превръща това плагиатство в наука (виждат ли се кавичките!), при това нейна собствена.
Малко литературно отклонение. Когато Гъливер, героят на Суифт, се завръща от
Лилипутия в родината си, капитанът на кораба не иска да повярва на разказите му, че е
пребивавал в страна, където хората и животните са мънички колкото кукли за игра.
Капитанът мисли Гъливер за душевно разстроен. Тогава пътешественикът вади от
джоба си няколко овце и крави лилипути, които му били дадени от любезните домакини като храна за изпът. Ето го живото доказателство – щъкащият по палубата миниатюрен добитък…
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Та и аз като Гъливер. Изваждам, но не от джоба си, а от интернет, моите овце и
крави. Заповядайте:
М. Цветкова: „3) При четенето няма разлика между разпечатка от интернет и
тиражираната в печатница години по-рано книга.“
Участник във форума:
FilimoniC14, 8 июня 2011 в 16:16
„а) какая вам разница, читать с интернета, с принтера, или напечатанную полгода назад книгу?“
М. Цветктова: „4) Как можем да сме сигурни, че и печатните книги съответстват на авторския си оригинал?“
Участник във форума:
FilimoniC, 8 июня 2011 в 16:16
„б) как вы можете быть уверены, что ваши книги соответствуют оригиналам?“
М. Цветкова в бел. 22 към същата т. 4: „Логичен въпрос с оглед на популярната притча за грешка в преписите на оригинала: Млад монах постъпил в манастир
и първата му задача била да помага на останалите в преписите на църковните книги.
След като поработил седмица, той забелязал, че всички правят преписи на копия, а не
на оригиналите. Учуден от това, се обърнал към отеца-настоятел: – Отче, нали, ако някой е допуснал грешка в първото копие, тя ще се повтаря вечно и нито ще бъде поправена, нито ще има с какво да се сравни! – Сине, – отговорил му стария монах – ние
работим така от стотици години, но … има нещо вярно в твоите разсъждения. С тези
думи се спуснал в подземието, където в огромни сандъци се пазели древните първоизточници, недокосвани от столетия. И изчезнал. Минали няколко дни, младият монах
обезпокоен тръгнал да го търси в подземието. Намерил го. Старецът седял пред отворена дебела книга от телешка кожа, биел главата си в камъните на стената и отчаяно виел.
Лицето му било мръсно и окървавено, косата сплъстена, а погледът му бил безумен. –
Какво Ви е, свети отче? – потресен извикал младежът. – Celebrate, – простенал отецътнастоятел – думата е била “c-e-l-e-b-r-a-t-e”, а не “celibate”! (celebrate – празнувай,
радвай се; celibate – въздържай се (сексуално въздържание или обет за безбрачие в
католицизма).“
Участник във форума:
moscow_beast15, 9 июня 2011 в 14:54
„Вспомнил байку:
Молодой монах принял постриг, и в монастыре первым его заданием было помогать
остальным монахам переписывать от руки церковные уложения, псалмы и законы.
Поработав так неделю, монах обратил внимание, что все переписывают эти материалы
с предыдущей копии, а не с оригинала. Удивившись этому, он обратился к отцунастоятелю:
— Падре, ведь если кто-то допустил ошибку в первой копии, она же будет повторяться
вечно, и её никак не исправить, ибо не с чем сравнить!
— Сын мой, — ответил отец-настоятель, — вообще-то мы так делали столетиями. Но, в
принципе, в твоих рассуждениях что-то есть!
14
15

<http://habrahabr.ru/post/120900/#comment_3967622>.
<http://habrahabr.ru/post/120900/#comment_3970592>.
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И с этими словами он спустился в подземелья, где в огромных сундуках хранились
первоисточники, столетиями же не открывавшиеся. И пропал.
Когда прошли почти сутки со времени его исчезновения, обеспокоенный монах спустился в те же подвалы на поиски святого отца. Он нашел его сразу. Тот сидел перед
громадным раскрытым томом из телячьей кожи, бился головой об острые камни подземелья и что-то нечленораздельно мычал. По покрытому грязью и ссадинами лицу его
текла кровь, волосы спутались, и взгляд был безумным.
— Что с вами, святой отец? — вскричал потрясённый юноша. — Что случилось?
— Celebrate, — простонал отец-настоятель, — слово было: „celebrate“ а не „celibate“!“
Друг участник във форума разказва същата притча. Цветкова преписва и
него, за да уточни значението на думите „celebrate“ и „celibate“:
roman_tik16, 9 июня 2011 в 11:45
„...День его нет, два, три… Через неделю спускаются в хранилище, а настоятель там сидит перед раскрытым старинным фолиантом, бьётся головой об пол и
повторяет: celebrate, тут написано „CELEBRATE” (праздновать), а не „celibate”
(давать обет безбрачия).“
М. Цветкова: „5) Как можем да сме сигурни, че и в музеите лежат оригинали, а
не копия или фалшификати? “
Участник във форума:
pokryshkin17, 8 июня 2011 в 18:14
„...Вы верите, что в музее лежат оригиналы?...“
М. Цветкова: „6) Проблемът с умишленото изопачаване на цифровото
съдържание е преувеличен. Изкривяване на информация е било възможно винаги и
това не зависи от метода на съхраняване — в електронен или в хартиен вид. Нали историческите оригинали и писмените артефакти се четат от единици изследователи. Мнозинството в последствие чете „преразказ”, версията на преводача. Единственото, което
се променя при дигиталните книги, е скоростта, с която могат да се внасят изменения/изкривявания на съдържанието.“
Участник във форума:
xanep18, 8 июня 2011 в 17:53
„Думаю, вы преувеличиваете проблему. Искажение информации было возможным всегда, это не зависит от способа хранения информации — в электронном
виде или в бумажном. Ведь исторические оригиналы древних книг читают единицы исследователей. Большинство же людей читает «пересказ» в учебниках истории, статьях,
журналах, газетах, где информация подана так, как нужно автору (или власти). (...)
Единственное что изменится при цифровых книгах — скорость, с которой могут вноситься изменения/искажения.“
М. Цветкова: „7) Хартията е много по-уязвима и лесна за манипулиране. Да
погледнем към архивите, оповестявани от Wikileaks. На хартия те никога не биха попаднали в медиите, а дори и да бяха, животът им щеше да е кратък. При това всички хартиени книги, които е „трябвало“ да се редактират, са редактирани отдавна.“

16

<http://habrahabr.ru/post/120900/#comment_3969995>.
<http://habrahabr.ru/post/120900/#comment_3968147>.
18
<http://habrahabr.ru/post/120900/#comment_3968091>.
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Участник във форума:
Koshelew19, 8 июня 2011 в 18:27
„...Поверьте, все бумажные книги, которые „надо” отредактировать, отредактированы уже давно. Вспомните опять же архивы госдепа США из Викиликс. В бумаге
они бы никогда не попали в СМИ, а если и попали бы — очень не на долго.“
М. Цветкова: „8) Смисълът, първичната идея са изложени в текста, а носителят
е дълбоко вторичен.“
Участник във форума:
Koshelew, 8 июня 2011 в 18:27
„А главное — первична идея изложенная в тексте — носитель глубоко
вторичен.“
М. Цветкова: „9) Книгите, чиято ценност действително се приема от
обществото като висока, така или иначе се съхраняват в специални библиотеки.“
Участник във форума:
FilimoniC20, 8 июня 2011 в 16:16
„в) Книги, ценность которых действительно считается высокой обществом
(обществом, а не только вашей сектой) итак хранятся в специальных библиотеках.“
М. Цветкова: „Най-неопровержимите аргументи в защитата на хартиения
носител се трупат по отношение на неговата трайност. Първо, книги горят неуспешно.
Плътно притиснатата хартия се обгаря само по краищата. Нерядко след пожари се откриват съхранени почти цели книги с изпепелени максимум по 10 листа.“
Участник във форума:
Svobodniy21, 9 июня 2011 в 12:14
„Ну кстати книги плохо горят. Плотно уложенная бумага только по краям обугливается. Пару раз был на пепелищах деревенских домиков и легко находил книги, у
которых только страниц 10 верхних сгорело.“
М. Цветкова: „Съществува и нетехнологична алтернатива, примерно, на всеки
жител на планетата да се раздаде по една книга и отговорността за съхраняването й по
законов път да се възлага лично и да се предава по наследство.“
Участник във форума:
Lungo22, 9 июня 2011 в 12:36
„Децентрализованную систему? Раздать каждому жителю планеты по одной
копии книги и законодательно закрепить личную ответственность за ее сохранность,
передачу ответственности по наследству.“
Между преписаното и сътвореното от М. Цветкова се открояват редица бисери,
на които биха завидели както кандидат-студентите, така и медиите – те обичат да ни
развличат с тях. Ето няколко примера:
19

<http://habrahabr.ru/post/120900/#comment_3968172>.
<http://habrahabr.ru/post/120900/#comment_3967622>.
21
<http://habrahabr.ru/post/120900/#comment_3970071>.
22
<http://habrahabr.ru/post/120900/#comment_3970129>.
20
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Коментирайки факта, че Б. Кейл събира и съхранява книги в метални контейнери за идните поколения М. Цветкова пише: „2) Самоволното експериментиране с
екземпляри от книги е в нарушение на законите на авторското право [курс. мой –
А.Б.], тъй като не се търси разрешението на авторите, не им се изплаща възнаграждение, а приватизирането им в „резерв за бъдещето“ се явява пиратство на интелектуална
собственост.“ Това твърдение е абсолютно невярно, демонстрира пълно невежество
по отношение на законите за авторското право, излишно е да обяснявам защо.
Подобно невежество М. Цветкова демонстрира не за първи път, в други нейни
публикации то също е ясно откроимо.
Друга бисероподобна констатация (курсивът навсякъде е мой – А.Б.), която
всеки що-годе интелигентен човек би приел като художествена измислица или – ако не
притежава чувство за хумор – като умствено разстройство: „Новото поколение читатели, което ще расте в океан от дигитална информация и което никога не е допускано
до физическите оригинали, най-вероятно ще приема безрезервно както автентичното,
така и преправяното и манипулирано съдържание. Но ще има и потребители, които
знаят какво е „материален носител” и винаги ще държат живо съмнението в автентичността на електронните документи. А без такова доверие над ежедневието ще
тегнат параноята, ужасите на дистопиите и кошмарите на киберпънка.“
Още: „Да се приберат всички книги на едно място е като да ги унищожиш наведнъж с един удар.” (Кой си е поставял подобна цел освен Борхес във „Вавилонската
библиотека“, но там писателят твърди, че библиотеката е неунищожима – бел.
моя, А.Б.)
Безсмислица, преписана от форума: „7) Хартията е много по-уязвима и лесна за
манипулиране. Да погледнем към архивите, оповестявани от Wikileaks. На хартия те
никога не биха попаднали в медиите, а дори и да бяха, животът им щеше да е кратък.
При това всички хартиени книги, които е „трябвало“ да се редактират, са редактирани
отдавна.“
Несъстоятелност и противоречие, пак плагиатствани от форума: „8) Смисълът,
първичната идея са изложени в текста, а носителят е дълбоко вторичен.“ (И какво от
това? А какво казваше М. Маклуън – средството е съобщението. М. Цветкова
много обича да го цитира – бел. моя, А.Б.).
Невярно, пак преписано от форума: „Съхраняването на артефакти не е задача на
библиотеките, а на музеите. Но едва ли музеите ще се натоварят с мисията да пазят и
физическите екземпляри на Гутенберговите книги, ако и те работят по посока дигитализиране на фондовете си като библиотеките.“ (Ако М. Цветкова поне малко познаваше
дейността на музеите, не би твърдяла подобна неистина – и библиотеките, и архивите често съхраняват „артефакти“, а също така съществуват специализирани литературни музеи и музеи на книгата – бел. моя, А.Б.)
Абсурд (отново преписан), противоречащ както на здравия разум, така и на фактическото положение в световен план (курс. мой – А.Б.): „Действително, никой не
гарантира оцеляването на печатните носители и в металните контейнери на Internet
Archive в Ричмънд. Съществува и нетехнологична алтернатива, примерно, на всеки
жител на планетата да се раздаде по една книга и отговорността за съхраняването
й по законов път да се възлага лично и да се предава по наследство. Във всички случаи
за съхраняване на книгите е необходима някаква децентрализирана и надеждна
криптосистема, която дори теоретично да не може да бъде унищожена.“
Наукообразието и бисерите продължават до края на публикацията, но поради
липса на място ще ги спестя. Изводите тук ще оставя на читателите, а генералните ще
представя в края на книгата...
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„ПОСТПИСМЕНАТА КНИГА“
LiterNet, 2008, № 2
Постановката, от която изхожда М. Цветкова в тази пространна статия, е, че писмената словесна книга не е демократична медия, тя „дискриминира“ своя потребител
по 4 признака, та затова било необходимо да се изобрети друг вид книга, в която да
няма „букви“, дори да няма слово. Поради туй тя се обръща към т.нар. безписмени
цивилизации от далечното минало, някои от които били много развити, толкова, че
били надраснали нашата съвременна цивилизация. Тези цивилизации са оставили памет
за себе си посредством безбуквени послания (разбирай „книги“), свидетелстващи за високото им равнище на цивилизованост. След това предлага такава възможна книга на
бъдещето.
Нито едно от използваните в текста понятия не е дефинирано. Дефинирането на
терминологичния инструментариум е условие за определяне на един текст като научен,
а не просто популярен. Въвеждат се понятия като: „безбуквена книга“, „буквена книга“,
„книга без думи“, „универсален код за общуване в буквен вид“, „памет“, „ментален
живот“; „визуална книга“, „каменна библиотека“, а поставянето им в кавички е ясен
знак, но не и за Цветкова, че употребата им е метафорична. Така още повече се засилва
понятийният хаос.
Въпреки че е безкрайно противоречив и объркан, текстът на М. Цветкова предлага общо взето следните хипотези:
- писмената книга е дискриминационна, защото писменостите отразяват послания на национални езици и така биват дискриминирани хората, говорещи на други
езици;
- писмената книга е несъвършена, защото писменостите опростяват семиотично
комуникацията между хората, като я ограничават само до словесни символи;
- писмената книга е неидеална, защото не съответства на биологичната програма
на човека като живо същество, което разчита предимно на сетивата си при възприемане
на информация;
- постписмената (аудио и визуална) книга е хуманистична, защото преодолява
дискриминативността на гутенберговата книга;
- постписмената (звуково-зрителната) книга е идеална, защото предава семиотично пълноценна информация, възприемаема от хората чрез всичките им сетива (М.
Цветкова очевидно не знае термина „синестезиен“, затова използва термина „синкретичен“, който е неподходящ в този контекст).
Тезите на Цветкова са квазинаучни и спекулативни.
Контратезите са следните:
- писмената книга не дискриминира, защото не лишава от законни права никого;
- писмената книга не е несъвършена, поне не в този смисъл, че тя не представлява семиотично опростителство, а тъкмо обратното – словесните знаци (и буквените
като метасловесни знаци) представляват възможно най-сложно устроената семиотична
система;
- писмената книга съответства в пълна степен на биологичната програма на човека като интелигентно животно, което не само може да усеща света около себе си, но и
да го осмисля (абстрахира), развивайки рационалната си дейност в самостоятелен начин на живот, трансцендиращ биологичния му;
- постписмената книга (с прототипи в предписмени и други алтернативни форми
на „книги“) е немислима в непосредственото бъдеще, а за отдалеченото е безпочвено и
ненаучно да се говори.
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Сега пристъпваме към конкретика. В текста се срещат редица твърдения, неподкрепени с никакви факти. Съвсем невярно е например, че „поради липсата на собствени
писмени паметници, траките, като „безбуквеници“, са изключени от регистъра на цивилизациите. През последните десетилетия се направи толкова много от историци и археолози за изследване на тракийската култура, че „неглижиране“ на цивилизационния
принос на траките виждам само в мисленето на М. Цветкова.
Твърдението, че „буквената книга“ е по-малко демократична медия от изкуството, музиката, пантомимата (дори кулинарията, виното и ароматите) размива напълно
понятията както за демократичност, така и за медия. Как да приемем сериозно, че
можем да поставим на едно равнище „изкуството, музиката, пантомимата, кулинарията,
виното и ароматите“ като „медии“. Всъщност даже самото последователно споменаване
на „изкуство, музика, пантомима и кулинария” ме кара да се питам: какво включва М.
Цветкова в понятието за изкуство и какво изключва от него? Музиката не е ли изкуство? А къде остава пантомимата? Тя не е ли изкуство? А какво е кулинарията?
Произволни са и четирите „иманентни препятствия” пред „кодовата система“ на
„буквената книга“: „първо – иска очи, които да я направят функционираща, второ –
иска технологична грамотност, умение за четене, трето – иска чуждоезикова грамотност, при положение че е написана на немайчин език, и четвърто – иска усилие и търпение за постигане на разбиране“. Като изключим музиката, останалите символни системи също изискват зрителен анализатор за възприемането си: и живописта, и пантомимата, и театърът, и киното, и танцът, а до известна степен и кулинарията изискват „очи,
които да ги направят функциониращи“. От друга страна обаче, съществува специално
тактилно писмо – брайловото, за да се приобщят незрящите към „буквената книга“. А
коя символна система не изисква познаване на кода, аналогично на „чуждоезиковата
грамотност“? Даже най-простата, цитирана от семиотиците – тази с трите цвята на
светофара, не може да функционира без знание за символиката. Няма причина да смятаме, че символиката на жестовете, използвани в танца и пантомимата, е универсално
човешка. Това доказват множеството изследвания по антропология. Също така добре
известно е на специалистите по невербална комуникация, че невербалният код, заместващ или придружаващ речта, е езиково и етноспецифичен (нека вземем например жестовете за „да” и „не”, които различават българите от останалите европейци). Даже „броенето” на пръсти е различно – например в българската и в китайската култура. Жестът,
с който много европейски култури обозначават „мислене” (завъртане на пръста до слепоочието) се тълкува от нас, българите, като своята противоположност – „побъркан,
откачен”. Примерите от този тип са толкова многобройни, но са пропуснати или игнорирани от Цветкова. Други показатели на невербална комуникация, които нямат нищо
общо с естествените езици, също изискват отчитане на етнокултурната специфика. Например символиката на облеклото, обозначавана с чуждицата „дрескод”. Ако днес
някой се появи на публично място, прикрит само с препаска, направена от растения или
парче плат, ще го сметнат за луд. Но това е облеклото, с което свързваме аборигените в
топлите континенти – техният „дрескод”. С други думи – познаване на „езика на другия” е препятствие не само пред „буквената книга”, но и пред всички човешки символни системи. Даже и кулинарията е културно специфична, прехвърлянето й от култура в култура се оказва невъзможно: какво бихме казали ние, европейците, за онези
кулинарни традиции, в които ще срещнем скорпиони и други насекоми, гъсеници,
ларви и червеи, сурова риба, кучета, маймунски мозъци и човешко месо?! Къде свършва универсалността на кулинарията и започва етнокултурната й специфика?
Понятието за „дискриминация”, свързано с „буквената книга”, М. Цветкова извежда от твърдението, че „не е изобретен универсален код за общуване в буквен вид
(въпреки многобройните опити за съставяне на интернационални изкуствени езици и
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техногенни „преводачи“)“. Тук се смесват няколко понятия. Първо, съставянето на
интернационален изкуствен език не би решило въпроса с езиковото разнообразие, тъй
като той би имал функцията на „чужд език”, който изисква да бъде научен от носителите на всички естествени езици (и като устен, и като писмен код). Второ, авторката
говори само за „буквения характер” на несъществуващия, но мечтан „универсален код”,
като по този начин игнорира писмените системи, използвани и в синхронен и в диахронен план: какво да кажем за пиктографското писмо на древния Египет? А за йероглифите, с които и досега пишат над милиард и половина души? Те нямат „буквен код”.
Къде по степен на демократичност се намират тези писмени системи във въведената от
авторката йерархия на кодовете? Науката за нелингвистичните знаци (кодове) се нарича семиотика, а за лингвистичните – семиология – това за сведение на М. Цветкова.
В свободно определение дискриминацията е отнемане на човешко право, което е
законово (конституционно) осигурено. В строго (юридическо) определение дискриминацията се определя по два начина: пряка и непряка23. Следователно посочените „препятствия“ за общуване чрез книга не са дискриминационни фактори! Първо – защото
не са дискриминирани хората без зрение (които нямат очи, за „да я направят функционираща“ книгата), тъй като природата/болестта не е „дискриминатор“, тя е обективен
фактор, а и има изобретена брайлова азбука, което е цивилизационо (!) достижение в
посока преодоляване на това неравенство. Второ – не са дискриминирани неграмотните
хора, те биха били дискриминирани, ако им е отнето правото на ограмотяване, а не
поради факта на тяхната неграмотност (която в днешно време, на този етап от развитието на цивилизацията е резултат от личен избор). Трето – не са дискриминирани
незнаещите чужди езици, тъй като и това знаене/незнаене е резултат на лична воля, пък
и няма човек по света, който да може да усвои всички чужди езици. Означава ли
например, че ако един чужденец не владее местния език и не може да прочете книга,
издадена на този местен език, е дискриминиран? Естествено – не. Трето – неполагащите усилие и нямащите търпение да четат не са дискриминирани поради факта на
собствените им личностни недостатъци (мързеливи и нетърпеливи). Обобщено казано,
произволното боравене с терминология – в случая с понятието дискриминация, прави
несъстоятелни разсъжденията, основани на него.
Не се изяснява понятието за „следваща цивилизация”, която според авторката
„би използвала друга, усъвършенствана кодова система и по-опростен, олекотен и интернационализиран език”. Вместо това след споменаването на тази „съвсем не хипотетична” бъдеща цивилизация М. Цветкова преминава към далечното минало. За древността също се представят мнения, които никой не твърди сериозно. Такова е например
„масовото мнение сред писмените хора за редуцираността и нечитаемостта, респективно невалидността на историята на безписмените култури – такава, каквато все пак е
оцеляла в обективиран вид след появата на писмените системи”. Къде и как е засвидетелствано това „масово мнение”?! Стремителното развитие на археологията през последните десетилетия разкрива постижения на културата в много ранни епохи, опирайки
се само на „безписмени” артефакти, а информацията за тези археологически проучвания е толкова достъпна, че прави абсурдно заявеното от авторката „масово мнение за
редуцираността и нечитаемостта, респективно невалидността на историята на безпис23

1. „Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по
ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни
обстоятелства“ (Закон за защита от дискриминация, чл. 4, ал. 2); 2. „Непряка дискриминация е поставяне
на лице на основата на признаците по ал. 1 в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица
чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или
практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са
подходящи и необходими.“ (Закон за защита от дискриминация, чл. 4, ал. 3).
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мените култури”. Цитирайки Лотман, тя забравя да спомене, че мнемоничните символи
– природните (скали, животни, необикновени по вид дървета, звезди, небесни обекти) и
изкуствените (идоли, оброчища, светилища, архитектурни съоръжения) не тълкуват сами себе си, а получават символичното си значение в рамките на дадена култура, както и
че „извършваните върху или около тях ритуали за узнаване на бъдещи действия и събития” се реализират на някой от езиците на „Вавилонското стълпотворение”, независимо
дали са били зафиксирани в писмен вид, или са останали само като устни предания.
Прескачането от Лотман24 към твърдението, че „в следващите сто или по-малко
години земното кълбо може да се окаже една синкретично циркулираща система с
комуникации от безбуквен тип (устни, иконично-дигитални или семантично-безмълвни)” пак е и необяснено, и необяснимо. Развитието на съвременната научна мисъл
върви в две доста различни, но тясно взаимосвързани посоки: от една страна – към
диференциране и все по-тясна специализация, и от друга, към все по-голяма интердисциплинарна интеграция. Но как от дигитализирането на средствата за съхранение на
огромната маса от знания, неминуемо формулирани на естествени езици, ще се
премине към синкретизъм и семантично безмълвие, за читателя остава загадка. Какви
са тези мистериозни „постбуквени хора”, спрямо които сме били извършили
цивилизационния грях да заключим и цензурираме знанията на цялата буквена ера –
тези между 32 и 100 милиона заглавия на книги? Защо наличието на няколкото хиляди
езика на планетата да представлява „вавилонско проклятие” за бъдещите поколения,
след като досега не е било пречка за развитието на науката и технологиите, включително и на дигиталните? Какви са основанията за предсказанието, че „вградените”
в строежи послания, наречени от авторката „писма в бутилка”, след 100 и повече години биха били „нечитаеми”? Днешното ни общество хвърля доста усилия в създаването
на специалисти полиглоти и на технологични средства за автоматичен езиков превод,
така че да ни „спасяват” от „проклятието на Вавилон”. Нима бъдещите поколения ще са
по-негодни да правят това, което ние отдавна можем? Извод – това са глупости.
Така че напълно необосновано е връщането на М. Цветкова отново към заявените и недефинирани от нея „културни текстове”, създавани чрез безбуквена (дописмена или постписмена) мнемонична система и предназначени за несинхронна връзка.
На една плоскост в текста й се поставят както земни, човешки цивилизации, които притежават общи, универсални характеристики, така и извънземни цивилизации, за чиито
особености (като изключим натрупаната научнофантастична литература) засега се
намираме само в сферата на догадките. Всъщност М. Цветкова се лута между тези две
понятия за цивилизация – земни и извънземни (евфемистично маскирани под „многозначното” словосъчетание „чужди цивилизации”). Това прави изложението й подчертано спекулативно, като се започне от разсъжденията за възможните сетивни
параметри на потенциалните адресати нечовеци и се премине към изреждането на
характеристиките на някаква универсална триизмерна медия, за която се оказва, че все
пак изисква познатите на хората сетива, на първо място зрение. Тази универсална „триизмерна медия” се рекламира като либерална, доколкото „не изисква технически навици, нито специален тип обучение, нито неестествена (техногенна) настройка на окото”;
но ако изисква зрение, нейната универсалност би била приложима на първо място за
добре познатите ни земни цивилизации, създадени от зрящия човек.
От теоретичното описание М. Цветкова пристъпва към примери. Първият е
„Златният диск на Вояджър”, определен като прототип на универсална медия за безпроблемно четене. Той обаче съдържа информация както от символно естество (гласо24

Многобройните позовавания на Ю. Лотман се нуждаят от обстоятелствена проверка по отношение на
достоверността им. Това обаче изисква самостоятелно изследване, което не е предмет на настоящия
обзор.
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вите поздрави на 55 езика, гласовото послание на президента Картър, музиката и
илюстративно представените научни постижения – под формата на „строежа на атома,
молекулата на ДНК” и др.), така и с несимволен характер (естествените звуци от природата), от което става ясно, че определението „колосалният обем фундаментални сведения, кодирани на разбираем за неопределения „адресат“ език“ е само гола риторика.
Всъщност предназначението на „златния диск” е не да съхрани за бъдещето натрупания
през няколко хилядолетия човешки цивилизационен опит, а да заяви присъствието на
човечеството във вселената пред чуждоземни и засега само имагинерни цивилизации.
Архинегодни да илюстрират идеята за универсална медия или „безбуквена книга” са
т.нар. „Черни камъни от Ика”, определени от авторката като „шокиращ и все още
нелегитимиран в науката археологичен артефакт”. Даже и да бъдат приети за
автентични свидетелства на високоразвита цивилизация, претенциите, че те представляват „безбуквена каменна библиотека” („оставена ни навярно от супернапреднала,
но древна цивилизация, в максимално опростен и достъпен за разбиране формат”), не
надскачат простата метафора. Но за М. Цветкова не е така. Тук поставям един въпрос
по същество: глиптолитните рисунки не представляват ли един отдавна отминал етап
от развитието тъкмо на писмеността, когато от рисунка чрез схематизирането й постепенно се преминава към йероглиф? Ако тръгнем в тази посока на мислене, ще видим,
че аргументът на М. Цветкова не издържа критика, защото той пак ни отвежда към
писмеността, литературата и книгите…
Ето я и представата на Цветкова за книгата на бъдещето: „можем да допуснем,
че именно пространствено-изобразителната книга или триизмерният документ за иконично възприемане е медията, която ще се радва на най-голямо доверие в една постписмена цивилизация със синкретично циркулираща система с комуникации от безбуквен тип”. И пак никакви аргументи. С нищо не е обоснована аналогията между изчезналата древна цивилизация, за която не се знае дали е била пред- или постписмена, и
някакво фантасмагорично постписмено общество, което би наследило днешното. Но
това футурологично предложение/предположение на М. Цветкова за книгата на бъдещето, в което тя е твърдо убедена, какво би значело? Много просто и близко до ума –
че това няма да бъдат книги, още по-зловещо – че книгата като най-висше творение на
човешкия разум и цивилизацията въобще ще се анихилира, превръщайки се в друга,
бих казал противоположна медия, съставена от образи, звуци, картинки. Но такива
медии ние си имаме и в момента, и те не са книги, поне за мислещата част от
човечеството. А Рей Бредбъри в „451 градуса по Фаренхайт” е изобразил тяхното
евентуално въздействие върху индивида и обществото – те се превръщат в зомбирани
консуматори на масова култура. Анихилирането на книгата означава, че няма да
има наука, няма да има литература, тъй като без писмени книги те са
невъзможни – няма да доказвам защо...
Последните изречения на М. Цветкова в статията концентрират несъстоятелността на целия й текст: ако „осъзнаваме съвременната книга като неидеална, като дискриминираща и даваме шанс на нейното „дописмено” продължение да елиминира този
недостатък”, то как това твърдение се съчетава с претенцията, че „Гутенберговата книга” е довела до демокрацията? И как от своя страна „безбуквената книга” би довела до
хуманизация? Излиза, че книгата в днешно време е едновременно недемократична/
демократична, но във всеки случай нехуманна. По този повод ще припомня мисълта
на социолингвиста Ранко Бугарски, учен от една несъществуваща вече държава –
Югославия: не езикът трябва да се смята за ригиден, тоталитарен и ограничен, а
мислите, изказани на него.
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Още несъстоятелности и дори бисери в статията:
- идея за „алтернативно форматиране на книгите”: „безбуквени“, „без
думи“?! Това не е форматиране, защото не засяга книжен или електронен формат на
книгите в различните им разновидности, не засяга медианосителя, а съдържанието на
книгите;
- изразът „Социологията, която е възприела разбирането на антрополозите
за цивилизация“ е спекулативен, защото не всички социолози заемат еднозначно
антропологическата дефиниция на термина „цивилизация“, а и има различни антропологически школи, които концептуализират по различен начин понятието (срв. двутомника „Идеи в културологията“); неправилно е да се теоретизира върху определение от
енциклопедичен речник25;
- няма такова животно: „конвенционалната моноезична книга“. А и не става
ясно как „конвенционалната моноезична книга противоречи на идеята за универсална,
всеобщо достъпна и разбираема от всички медия“? Та ако имаше такава книга, тя би
била в пълно съответствие на тази супермедия (интернет евентуално може да се мисли
като такава, но интернет тази, същата свръхкнига ли е?!);
- бел. под линия № 2: „Според астрофизиците…“ – за кои астрофизици поточно става въпрос? Научният дискурс изисква точни позовавания, когато нечии
научни трудове се ползват като аргумент на собствени тези. Още в тази бележка:
„Според най-разпространената хипотеза цивилизациите преди нашата са
минимум пет…“ – чия е тази най-разпространена хипотеза?! Сред кои научни кръгове
е най-разпространена тя? У нас ли, в САЩ ли, в Европа ли, къде? После се оказва, че
тази хипотеза се таи в „най-стария писмен паметник на ацтеките“ (не е посочено наименованието му), и в няколко древноиндийски писмени паметници („свещената книга
на индуистката религия „Пурани” и „Махабхарата”, един от най-древните индийски
епоси“), които са митопоетични текстове, а не научни (с легендарен и епически
характер, както сама посочва). Индианската космогония аргумент ли е в антропологическата „теория” на М. Цветкова?
- „устни книги“ – певци, разказвачи“ – въпреки кавичките, идеята за аедите
като устни книги се дава от авторката в буквален, а не в преносен смисъл. Поне това
внушава цялостният й текст. Внушава го и в книгата си „Книгата като медия” (виж подолу). И разбира се, внушението е абсурдно...
- абсолютно безсмислен израз: „Даваме ли си сметка, че за мнозинството
„постбуквени” хора отсега сме заключили и цензурирали знанията на цялата
буквена ера?“ Какво иска да каже Цветкова с това? Че говорещите на национален език
хора-монолингви (в масовия случай хората днес владеят поне два езика, без да са
билингви!) „цензурират“ бъдещите хора-мултилингви?! Абсурдно е да се мисли, че
съвременните хора, говорещи на различни национални езици (и етнически диалекти),
са цензори на някакво бъдещо поколение човеци, говорещи един (?!) универсален език
или пък говорещи всички възможни езици (та нали тогава биха разбрали и днешните
„цензуриращи“ ги книги). Пълна каша…
- „Вероятно и зад това обстоятелство се крие Платоновото неодобрение
относно изобретяването на писмеността“ – защитата на устното слово от Платон
25

Днес в научните среди се говори не само за писмени, но и за безписмени цивилизации (т.е.
цивилизацията не включва като задължителен елемент писмеността), които съвсем не са изключени от
обхвата на понятието цивилизация, а са само типологически разграничени. Под цивилизация, общо взето,
се разбира технологичният аспект на културата и в този смисъл всяка култура е „цивилизационна“ по
презумпция, т.е. имаща специфично технологично изражение. Отделните култури принадлежат към
отделни цивилизации, а не обратно. М. Цветкова очевидно се опира само на прогресистки теории за
култура и цивилизация, като под „цивилизация“ разбира „цивилизованост“, а това е широкото,
гражданско значение на термина – не научното.
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не е защото писмеността е по-опростена система за изразяване и видите ли Платон
предпочита по-сложната (устната), а е защото писмеността застрашава умението да се
помни, което е важно свойство на ума. Дори гениите имат своите наивни грешки…
Това всеки го е изучавал по философия още в първи курс…
- ето един аргумент на М. Цветкова в защита на горната теза, който обаче е напълно лишен от логика: „в Новия завет, където буквата не само е недостойна да
предаде фундамента на духа, не само принизява, ограничава и догматизира, но дори
убива“. За подобно твърдение авторката би била отлъчена от Църквата, т.е. от обществото на вярващите, а от обществото на невярващите или просто четящите Новия
завет като литературен текст би била отречена като неразбираща посланието му. Та
нали Новият завет е свидетелска перифраза на изреченото от Божия син, роден като
човек и говорил сред човеци в зората на новото време, които като негови съвременници
го записват в книга за бъдните хора;
- а това как да го четем: „обстоятелството, че и самата кирилица е препятствие в междуславянските комуникации“? М. Цветкова е пропуснала тук да каже,
че кирилицата „дискриминира“ славяните…;
- в израза „възможността за извличане на съобщения, за разшифроване или
за едностранна връзка, а не за комуникация“ има логическа несъстоятелност – извличането на съобщения, записани (в книги), също е част от акта на комуникация между
читатели и автори, само че опосредствана. Това вече е груба грешка, много груба грешка, за която в училище пишат двойка;
- ето кои били,значи, законите на поезията (позовава се не на литературен теоретик, а на български поет): „законите на поезията са пулсация, краткост и
концентрираност“. Ако щете вярвайте, че това е „диференция специфика“ на
поезията...
В подкрепа на изказаната от мен мисъл, че в разработките на Цветкова се следва
веруюто на лъжеучените „диаболисти” от „Махалото на Фуко” на У. Еко (виж по-долу,
където разглеждаме „Книгата като медия”), а именно, че „всичко е свързано с всичко”,
привеждам следния цитат: „Над проблема за предаването на смислова информация
между цивилизациите разсъждават интегрирано в момента културолози,
семиотици, информатици, кибернетици и астрофизици“. Този „бисерен“ текст
впечатлява с присъствието и на „астрофизиците“. По-нататък ще се разбере, че
авторката е имала предвид една статия от някой си руски астрофизик (Лев Гиндилис),
при това цитирана от сп. „Палитра“ (?!)…
Накрая ще попитам: защо М. Цветкова просто не спре да пише – в унисон със
собствената си теория за постписмената книга, – като занапред си служи с триизмерно
изобразително предметно самоизразяване (преодолявайки не само затрудняващата
опростителска азбука, но и въобще препятствието на словестността26)? Така хем ще
бъде вярна на себе си, на собственото си „научно“ кредо, хем ще спре да притеснява
читателите си от академичните среди с безумните си псевдонаучни фантасмагории.

26

Отново към Гъливер. Не вярвам кандидат-професорката да е чела прочутия роман на Джонатан Суифт,
написан през ХVІІІ в., но смятан за една от първите антиутопии. Там героят се озовава в страната Балнибарби, в чиято Голяма академия има учени, които мислят като Цветкова, че с устна и писмена реч
не може да се осъществява пълноценна комуникация, и искат да ги премахнат. Изобретяват способ
вместо с думи да се общува чрез купища, цели камари предмети. Е, малко е тежичко, но ако има кой да
ти ги носи, работата е сигурна. Историята и днес е поучителна, особено за студентите на М. Цветкова –
те ще бъдат носачите…
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„АУДИОКНИГА И АУДИОЧЕТЕНЕ.

МЕЖДУ ПОЛЗАТА И РИСКА“
LiterNet, 12.06.2011, № 6 (139)
Още в заглавието на тази пространна публикация откриваме спекулация и манипулация с понятията. Какво ще рече „аудиочетене”? Няма такъв термин, М. Цветкова
го въвежда произволно, замествайки „слушане” с „четене”. Употребява смехотворната
двусмислена метафора „читатели с уши”, пряко отвеждаща към крилатата фраза на
проф. Юлиан Вучков: „Гледам и не вярвам на ушите си!” Което е признак не само на
лош вкус. Но пояснението в скоби към „читатели с уши” – аудиочитатели – не е в
кавички, и това ще рече, че имаме още едно несъстоятелно „ново” понятие. То ще бъде
потребно на авторката, за да обоснове по-нататъшните си манипулативни разсъждения
относно генеалогията и възприемането на звукозаписния текст, в случая „аудиокнига”,
а в по-далечна перспектива – за обосновка на несъстоятелното си „медиологично определение” за книга (вж. „Книгата като медия”, 2013, а и другаде).
М. Цветкова набляга, че днес чрез аудиокнигата говорът и гласът са получили
„своя реванш” пред доминиращите преди това писмено-четивни културни практики.
Твърди още, че съвременната визия за „културната пирамида” имала „хронологичнойерархичен профил” (sic!), в чиято „основа е „живата” култура, при която звуците,
образите и движенията са равноправни изразни средства, над нея е писмената култура,
при която водещо изразно средство е абстрактният визуален знак, третият етаж е аудиовизуалната култура, в която доминират звукът и образите, на четвъртото ниво е
компютърната култура, която разчита на писмените кодови системи, а на петото,
настоящото ниво е виртуалната култура27, която е прецедент в еволюцията на
културните практики, тъй като дава простор едновременно за звуците, образите,
движенията и абстрактните визуални знаци”. Подобно йерархизиране на различните
културни практики е несъстоятелно. Ако го приемем, би се оказало, че „аудиовизуалната култура” е по-висша от писмената и печатната, компютърната от аудиовизуалната и пр. Това е противно на научната логика, още повече, че нито една от тези
„култури” не отрича предходната, всички те съсъществуват, развиват се паралелно,
влияят си взаимно и пр. Впрочем самата авторка в следващите изречения си противоречи, казвайки, че „всяка нова културна практика е реабилитация на по-стара, доминирала през едно стъпало по-долу, но реализираща се на по-високо технологично
ниво”. Всъщност не става дума за реабилитация, а за възвръщане, възползване – по
смисъла, който влага М. Маклуън в „Закони на медиите” (С., 1995). М. Цветкова си съчинява някакъв конфликт, някакво напрежение между „стари и нови медиаканали”,
при което устното слово се било реабилитирало чрез аудиокнигата (?!), но пак си противоречи, като изтъква, че „както винаги, съществува времева зона на съвместяване,
взаимно примиряване на конфликтуващите културно-рецептивни антиподи” (?! – курс.
мой, А.Б.).
При т.нар. аудиокниги става въпрос всъщност за реактивирането на една отдавнашна културна практика, блестящо описана и анализирана от Алберто Мангел в
„История на четенето”28 – именно четенето на глас. Докато в миналото при тоя тип
27

Под т.нар. от М. Цветкова „виртуална култура“ следва да се разбира не виртуална, а синкретична –
състояща се от символен сноп от знаци: звукови, изобразителни, телесни и т.н. „Виртуалност“ означава
изкуствена или въображаема реалност, създадена посредством или благодарение на машини, не само
цифрови, но и аналогови, и механични. Срв. книгата на философа Марчело Розати „Да се ориентираме
във виртуалното“ (С., 2013).
28
Мангел, А. История на четенето. С., 2004.
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комуникация контактът между комуникатора и реципиента е бил предимно непосредствен (индивидуален или групов), днес той става чрез посредничество на звукова
медия, носител на звукозапис. Но актът на възприемането по същество не е по-различен
– той си е пак слушане. Слушането е различен от четенето акт на получаване на
информация, и това е съвършено ясно, без да го анализираме. Простичък пример –
„четене” ли представлява изслушването на новините, които говорителят чете по
радиото? С какво този акт е по-различен от слушането на друг прочетен на глас текст?
Принципно с нищо. Също така принципно няма различие между възприемането „с очи”
както на новините от вестника, така и на друг вестникарски текст, печатна книга и т.н.
Само дето различните текстове (четени или слушани) изискват различна степен
на „вживяване” от страна на реципиента; там е същественият социопсихологически
проблем – това е важната тема, но Цветкова не се занимава с нея.
Между четенето на глас и устната вербална комуникация има съществена разлика. При четенето на глас по-активната позиция е на четящия, той е не просто предаващ,
но и интерпретиращ текста, той е „господарят на положението” и влияе върху възприемателя със своята интонация, емоционалните паузи, а когато се намира лице в лице
със слушащия, значение придобиват жестовете и мимиката му. При аудиокнигата няма
контакт лице в лице със слушащия, затова там се използват артисти, наречени в англоезичния свят performers (изпълнители). Четенето на глас е вид performance (представление), което изисква специфични средства, „език”, осигурен от изпълнителя, който
трансформира писмената реч в устна. Тук в акта на комуникацията участват три компонента: гласов читател, слушател и книга29. Такива неща у М. Цветкова няма, тя ги
пропуска, сякаш те нямат никакво значение за нейните „аудиочитатели”.
Оттук категорично следва, че четенето на глас и слушането на прочетения текст
не е възвръщане към древни устно-жестови културни практики, които не изхождат от
какъвто и да било писмено фиксиран текст; то е способ за по-лесно възприемане на
писмен текст (причините са различни). Четенето на глас и оттам аудиокнигата – негово технологично продължение – представлява пренос на писмен текст в устна
форма. Тоест това е съчетаване на писмената и устната култура при комбиниране на
основните характеристики и на двете комуникационни техники. Просто тук имаме и
втори посредник – глас (на четящия), но първият – писменият текст, остава
задължителен. Докато – повтарям! – при устната комуникация писменият текст,
естествено, отсъства.
След това М. Цветкова лансира версията, че освен „устната култура” в основата
на аудиокнигата стои... радиото („Радиото в генеалогията на аудиокнигата”). Първо тя
ни просвещава, че „четенето” исторически предхожда речта” и че „то е плод на културата на слушането и послушанието” (?! – А.Б.) и че „се формира преди културата на
виждането”. Това твърдение е произволно; то е спекулативно изкривяване на теорията,
че човекът в първичните си стадии на развитие е „четял” природните и др. знаци (аудио
и визуални), както и на някои постановки у Маклуън и др. Но. При първобитния човек
зрението и слухът са еднакво развити рецептори, човекът е „четял” споменатите знаци,
комбинирайки и слух, и зрение. Затова не е вярно, че „главен и най-достоверен канал за
получаване на информация е ухото” (М. Цветкова), защото очите разпозвнават едно,
ушите друго, а двата органа в комбинация „разчитат” природните и др. знаци, без да
забравяме обонянието и осезанието, които у първобитния човек са били несравнимо поразвити от сега.
Следва поредната спекулация, или казано по народному, носене на вода от девет
кладенеца. М. Цветкова приема като факт, че „живата говореща книга” е най-дълго
29

Пак там, с. 117.
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съществувалата медия в човешката история – от разказвачите-певци, през пратениците
на вòйни и политици, до учителите наставници, хората-енциклопедии или гидове. В
продължение на цялата история на формиране на писмеността единственият безспорен
метод за съхраняване и точно предаване са „устните органични технологии”. Нещо
повече – дори днес някои културни феномени (езически, мистични, лечебни – баене,
наричане, ритуали и клишета за общуване в примитивните култури) са невъзможни за
фиксиране и пресъздаване чрез други методи.”
Няма „жива говореща книга” – със или без кавички. Разказвачите певци са
носители на фолклорната култура; тя е независима от писмената, развива се както преди нея, така и паралелно с нея, та чак до наши дни. И това фолклористиката отдавна го
е разрешила като проблем, антропологията също. Не ми е известен термин „устни
органични технологии”, това е наукообразен абсурд. Що се отнася до т.нар. от М. Цветкова „културни феномени” (езически, мистични, лечебни), които не били възможни „за
фиксиране и пресъздаване чрез други методи”, това също е дълбоко невярно. Истината
е, че това са понятия от различен логически ред и че всяко следващо се явява съставна
част от предходното, а не представител на различен културен ред/род, както ги представя авторката. И още по-важното за случая: чрез писмеността идеално се фиксират подобни ритуали, от една страна (напр. Клод Леви-Строс в „Тъжни тропици”, или
българският етнограф и фолклорист Димитър Маринов), а от друга страна, тези
ритуали и практики използват своеобразен „език”, код, който не е универсален, а е
разбираем само в етнически или религиозно ограничена група.
Радиото?! Според М. Цветкова именно радиото „детерминира генеалогията на
аудиокнигата”. Това е двоен произвол, както от медийно, така и от историческо гледище. Радиото е телекомуникационна медия, а книгата по условие не е. От технически
аспект звукозаписът, изобретен преди радиото, както и твърдият звуков носител (цилиндър, грамофонна плоча), който М. Цветкова изобщо не споменава, дава възможност
за съхраняване и слухово възприемане на произнесен/прочетен на глас писмен текст.
Фонавтографът е изобретен през 1857 г., след него Едисон през 1878 г. изобретява фонографа, патентован като грамофон от Емил Берлинер през 1887 г., който започва масовото производство на грамофонни плочи. Магнитният звукозапис е демонстриран за
първи път през 1898 г. Радиото е демонстрирано едва в края на ХІХ в. (1895–1896 г.),
но чак през 1906 г. в САЩ се излъчва първото радиопредаване. Началото на общественото радиоразпръскване е поставено през 1909 година. Радиото става масова медия
едва през 20-те години на ХХ в., но нито тогава, нито по-сетне се занимава с четене на
книги на глас. Радиопрограмата е ограничена във времето; тя не е структурирана да
излъчва прочити на цялостни дълги писмени текстове, каквито са книгите (радиопредаването дава началото на т.нар. сериал, сапунената опера, която пък има друг предшественик – подлистниковият вестникарски роман, също писмена култура).
Аудиокнигите имат различна история, която не е пряко свързана с радиото.
Замислени са, както и брайловото писмо, като технически способ за запис и доставяне
на четиво за незрящите. Първите „говорещи книги”, осъществени чрез звукозапис, са
експериментирани във Великобритания през 20-те години на ХХ в. от Кралския национален институт за слепите. На по-висок етап – чрез използване на грамофонни плочи –
начинанието е работно осъществено в САЩ през 30-те години. Инициативата е наречена „Проект: книги за пълнолетни слепи хора”. А първата „говореща книга” е осъществена през 1934 г. и включва откъси от творби на Хелън Келър и О. Хенри, както и
текстове от Библията30. Нататък е все по-лесно: във Великобритания през 1935 г. споменатият Кралски институт започва производството на „говорещи книги” за незрящи и
30

Nighy, Bill. Hystory of the Audio Book. // Silksoundbooks, <http://www.silksoundbooks.com/history-ofaudiobooks.html>.
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за хора с нарушено зрение. Първите от тях са романи – „Убийството на Роджър
Акройд” на Агата Кристи и „Тайфун” на Джоузеф Конрад; те са записани на дългосвирещи грамофонни плочи (по 25 минути от всяка страна), като една книга се побира
на около 10 плочи31. После идва магнитофонната ролка, аудиокасетата, чрез които се
продуцират „говорещи книги”, докато стигнем до наши дни, когато това става и бизнес
– CD, DVD, та до най-новите форми на звукови носители и до модерното днес понятие
„аудиокнига” (audio book).
Но М. Цветкова си настоява на нейното. „Именно аудиоформатите (радио, „говореща” книга) реактивират типичното за допечатната култура слухово начало, когато
и книгите, и четенето са имали друг характер.” Първо, авторката изравнява
„форматите” (?! – А.Б.) радио и „говореща книга”, а те – както разбрахме – имат различна генеалогия и история. Второ, произволно е твърдението й, че при допечатната
култура (къде отиде любимата й дописмена култура?!) „и книгите, и четенето са имали
друг характер”. Под „друг” тук трябва да разбираме „говорен” и „слухов”. Което отново е едра и груба спекулация, която няма да обяснявам.
Най-забавно става обаче, когато преподавателят по „Теория на четенето” М.
Цветкова съвсем сериозно ни поднася футурологичното си гледище, че „аудиочетенето” (?!) „би могло да се наложи като доминираща комуникативна практика само
при хипотетичен монолитен „устно-слухов” свят, свят на пост-гутенбергови хора,
непознаващи четенето на видими, зрими слова”. Това звучи твърде познато, чели сме го
вече в прочутата й публикация „Постписмената книга”. Добавката обаче е важна –
става дума за пост-гутенбергови хора, които не познават писмеността, буквите, сиреч –
неграмотни са?! Това вече никак не е смешно...
Има и още изненади, направо сензации. Според М. Цветкова радиото стои в
основата и на интернет. Това авторката го открива у руския поет-футурист Велимир
Хлебников, който през 1921 г. бил публикувал статията си „Радио на бъдещето“. Това
не е вярно. Тези научнофантастични литературни наброски на В. Хлебников не са
публикувани приживе, а както се вижда и от самия текст – те не са и завършени
окончателно. През 1927 г., т.е. четири години след смъртта на поета ги публикува сп.
„Красная новь” (бр. 8, 1927), едва през 1985 г. ги препубликува Владимир Греков в сп.
„Техника – молодёжи” (бр.9, 1985, с. 52–53)32. Всъщност тук думата е за литературна
утопия, в която Хлебников придава на радиото ролята на хипермедия, чрез която се
възприемат и новини, и книги, и музика. Нещо повече в неговата фантазия радиото
придобива измеренията и на телевизия, и на печат, и на училище, а в един момент силата му на „велик чародей” става толкова голяма, че може да лекува, да предава вкусове и
мириси, дори да хипнотизира: „Люди будут пить воду, но им покажется, что перед
ними вино. Сытый и простой обед оденет личину роскошного пира... Это даст Радио
еще большую власть над сознанием страны...”33 Действително някои интерпретатори
приписват на Хлебников провиденчество относно интернет, но не спестяват, че все пак
става дума за утопия. Ние ще добавим към това две неща: първо, всеизвестния факт, че
откриването и внедряването на интернет няма нищо общо с радиото – това го знае
всеки технически грамотен човек; второ, че докато интернет е демократична медия на
свободния избор, то „радиото на бъдещето”, каквото си го представя Хлебников, е една
утопична тоталитарна медия, нещо а ла „Големия брат” на Оруел – неговият консуматор е длъжен да „чете” една гигантска, обща за всички книга, да слуша еднакви,
общи за всички новини и т.н....
31

Пак там.
Греков, Вл. Клуб любителей фантастики. // Техника – молодëжи. 1985-09, с. 53,
<http://zhurnalko.net/=nauka-i-tehnika/tehnika-molodezhi/1985-09--num53>.
33
Пак там.
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Но у М. Цветкова буквализирането не познава граници; следващата жертва на
нейната предпоставена теза е М. Маклуън: „Как може да се онагледи спецификата и на
аудиокнигата като медия?” – пита тя. И прилага механично „модела на Маклуън за радиото” (т.нар. тетради, вж. „Закони на медиите” – бел. моя, А.Б.), „надгражда” го спрямо „звучащата” книга, „обединяваща в кондензиран вид себеподобните и производните
си аудиоформати” (нонсенс!34 – бел. моя – А.Б.). И се получава такъв смехотворен хаос,
който трудно можем да си въобразим.
Убедете се сами от приложената от М. Цветкова схема:

Тук думата „радио” от модела на Маклуън 35 е заменена с „аудиокнига”. И представете си – аудиокнигата възвръща „времето преди 2500-годишната западна култура и
грамотност” (?!); подсилва „достъп до цялата планета” (?!), „всеки навсякъде” (?!),
„разпръскващото” предаване – многоместното” (?!); превръща в „сцена на глобалното
село” (?!), „светът се превръща в говореща картина” (?!); закърнява „западното време и
пространство” (?!). Как да окачествим подобен словесено-графичен шедьовър? Невежество? Произвол? Всеки епитет, приложен към това сляпо, безпаметно приспособяване би бил недостатъчно силен...
Нататък сякаш е безпредметно да продължаваме. Но все пак ще отделим малко
внимание на опитите на М. Цветкова да съпостави „четенето с очи” и „четенето с уши”.
Тя настоява, че прави „паралелна дисекция” на четен „с очи” и четен „с уши” текст,
която помества в успоредна таблица. Няма да я анализираме, само ще отбележим, че
повечето пъти отметките в нея са произволни:
34

Нонсенс (nonsense – англ.) означава безсмислица, нелепост, глупост, абсурд. Използва се като литературен похват, който обаче винаги преследва някаква смисловост (напр. гениалните творения на Луис
Карол), която читателят може да разгадае по своему. В науката обаче нонсенсът предизвиква подигравка.
Типичен пример у нас е нарицателното семковщина, произлязло от името на Нягул Семков, прочул се
със съчинението си „Ничтожна фамилия или въздушна природа” (1885), наречено от него „роман”.
35
Маклуън, М., Е. Маклуън. Закони на медиите. С., 1995, с. 176.
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- не е вярно, че четеният „с уши” текст е „устен”;
- не е вярно, че четеният „с очи” текст е „външен”, а този „с уши” – „вътрешен”,
защото първият „се съхранява извън човешката памет”, а вторият – „в човешкото съзнание” (вярното е, че и двата текста се съхраняват „извън човешката памет” – на някакви
носители, но се възприемат по различен начин, което води до различна степен на усвояване и разбиране, но в крайна сметка всичко зависи от спецификата на самия текст, а и
на неговия потребител);
- не е вярно, че четеният „с уши” текст е „неустойчив” – към него също можеш
да се върнеш, просто пускаш записа там, където искаш; при днешното технологично
равнище четеният на глас текст също може да бъде преписван, проверяван и т.н., както
и възприеманият „с очи”;
- не е вярно, че при четеният „с очи” текст „отсъства контакт”, докато при четения „с уши” има „диалог” (контакт и диалог има и в двата случая, но всичко зависи от
качествата на самия текст, от потребителя, вж. по-горе);
- не само при писмената, а и при устната реч са необходими „техногенни навици” (М. Цветкова) – ако не расте в обществото на себеподобни, човекът няма да се научи не само да чете, но и да говори...
Очевидно тук М. Цветкова поставя знак за равенство между „говореща”
книга (осъществена чрез звукозапис), сиреч аудиокнига, и устна, жива, говорима
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реч. За нея това може да означава едно и също, като по този начин тя оправдава
теорията си за „жива говореща книга”, но то не е!
Оттук и дълбоко произволните „изводи” на М. Цветкова, че „растящата популярност на аудиоверсиите на писмените носители на информация се дължи на човешката носталгия по „горещите” медиаканали, по първичната „оралност”, както и че
„ключов катализатор в медиаморфозите по културната пирамида в „постписмената ера”
е радиото (с помощта на „мълнията”?!), десетилетия по-рано от компютъра, който
просто катализира появата на планетарното разширение на радиото – „радио-книгата”
интернет”. Тези „изводи” или се самоопрвовергават, или вече бяха опровергани. А
„радио-книгата” интернет”, макар и в кавички, е върхът на безсмислицата.
Да отворим една скоба, за да отговорим човешки на два въпроса, които М. Цветкова дотук избягва, а именно:
1. Какво представлява аудиокнигата?
2. Кого обслужва (кой е потребителят) на аудиокнигата?
Попадна ми една рекламна дипляна на фирмата „Д&Д Фактори” (аудиокниги36),
която съвсем простичко отговаря на първия въпрос: „Аудиокнигата е литературна
творба за слушане, прочетена от артист и записана на звуков носител.” В този
смисъл аудиокнигата, както отбелязахме, представлява технологично продължение на
практиката четене на глас, много разпространена в миналото у нас и по света, но неизчезнала и до днес.
Същата дипляна отговаря (пак простичко, вярно и почти изчерпателно) и на втория въпрос: „Аудиокнигата е чудесен начин да релаксирате след напрегнат ден или да
запълните времето за пътуване в колата, градския транспорт или самолета. Аудиокниги
могат да се слушат докато пътувате, работите, извеждате домашния си любимец, грижите се за децата си, тичате в парка, чакате на опашка, пазарувате, разхождате се, карате колело, вършите задачи у дома и т.н.”
Все пак, за да дадем пълноценен отговор на този важен въпрос, ще прибегнем до
изреждане.
1. Аудиокнигата е предназначена преди всичко за:
- деца, които не умеят да четат или са начинаещи читатели;
- незрящи хора; хора с нарушено зрение;
- болни, възрастни и др., които по някаква причина имат затруднения с четенето
(в т.ч. и слабограмотни);
- зрели хора, на които поради заетост не им достига време за четене (слушат книги в колата, в градския транспорт, в самолета, спортувайки и т.н.).
2. Аудиокнигата, макар и по-малко, се използва за:
- изучаване на чужди езици (отдавнашна практика);
- релаксация; запълване на времето, докато се извършва друга дейност, неизискваща съсредоточавене.
Както се вижда, става дума или за възрастова определеност, или за компенсиране на физически дефект, или за обективно отсъствие на време за четене. И доста помалко за друг тип мотивация. Но употребата на аудиокниги по никакъв начин не измества, а разширява полето на класическото четене.
За разлика от Цветкова, четейки критично Маклуън, руската изследователка
Евгения Вежлян отбелязва, че в днешния „ризоматически” модел на културатата, при
който съсъществуват стадиално различни носители на информация, електронните средства са довели до възникването на комбиниран тип съзнание, и аудиалното е само една
от страните му, тъй като е свързано не с „взаимопроницаемостта” на „глобалното село”,
36

Аудиокниги. Качествени аудиокниги на български език. <http://www.audioknigi.bg/>.
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а с разединението, с крайното самоотъждествяване на индивида. От това, според Вежлян, се определя и практическото място на аудиокнигата в съвременния книжен пазар –
не на изместване, а на допъллане, не на конкуренция, а на симбиоза с традиционната
книга37. Според наблюденията на авторката:
(1) бестселърите мигновено стават аудиокниги, защото съществува интерес към
тях у тези, които нямат време да четат. Евгения Вежлян определя статуса на тези
аудиокниги като „палиатив, по-достъпен заместител на оригинала”38;
(2) литературната класика също е предпочитана; тя дава великолепна
възможност за „препрочитане” (тук „присъщата на аудиокнигата „допълнителност”
приема и самостоятелен, естетически смисъл”39);
(3) аудиокниги, които разчитат на популярността на изпълнителя; текстът в тях
се чете от някой „медиен човек” – например любими на самия четец творби, или
собствените му спомени (такива записи често нямат книжно съответствие, те са
отделна ниша, стоят на границата между полето на книжната култура и
самостоятелната масмедия и не влизат в конкуренция с книгоиздаването40).
Във втората половина на публикацията си М. Цветкова се опитва да очертае портрет на потребителите на аудиокниги (манипулативно наречени от нея „аудиочитатели”
и „читатели с уши”), несвързан по никакъв начин с предишните й разсъждения. Несвързан с тях е и следващият й опит за съпоставка – между слуховия и зрителния канал
за възприемане, тъй като разсъжденията са общи, нямат пряка връзка с
възприемането на организиран писмен текст (книга). М. Цветкова се занимава с
проблеми, които са тясно специализирани в областта на психологията на възприятията
и други научно-практически области; авторката говори и за педагогически особености
при възприемането на информация в съотношение между различните сетива
(пресилвайки ролята на слуховия рецептор за сметка на зрителния). Колкото и
информация да се привежда в тази област – статистическа и друга, – М. Цветкова няма
нужната компетентност да разсъждава по тия въпроси, от една страна, а от друга,
подобни занимания стоят встрани от полето на действие на аудиокнигата. За сметка на
това авторката изпада в периферни, наивни, лишени от здрав смисъл умувания и даване
на неуместни смехотворни примери. Тя пише, че емприричната проверка (?!) води до
констатацията, че „аудиочитателите” пишат неправилно и сочи такива „лингвистични
аномалии” като: „Донки Хот” (вместо Дон Кихот), „Рамбо Силек” (вместо Ран
Босилек), „Ханко брат” (вместо Хан Кубрат), „Кокоша Нел” (вместо Коко Шанел)...
Тези и други примери за неграмотност на подрастващите обаче не идват от слушането
на аудиокниги, защото тоя тип подрастващи въобще не се ползват от тях – и това не
подлежи на доказване. Най-смехотворният от нейните „примери”, изцяло сбъркан, се
отнася до „тримата автори Хосе, Ортега и Гасет” (вместо Хосе Ортега-и-Гасет)”. За
нейно сведение този звучащ като анекдот истински случай, разказван навремето от
проф. Иван Славов, се отнася до български философ от времето на социализма41 – да и
тогава е имало безпросветни, ала произведени по партийна линия професори.

37

Вежлян, Е. Книга и ее заместители, или Этюд о пользе глаз для слуха. // Журнальный зал. Опубликовано

в журнале Новый мипр , 2007, № 3, <http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2007/3/ve17.html>.
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Пак там.
Пак там.
40
Пак там
41
Става дума за началото на 70-те години на миналия век. Проф. Иван Славов (тогава главен асистент)
на лекции по философия ни разказваше как известен негов колега, когато чул за възгледите на Хосе Ортега-и-Гасет, възкликнал непринудено: „Тия тримата все едно са си плюли в устата.” Тук обаче ще отбележа, че докато при социализма достъпът до трудовете на философи като Ортега-и-Гасет беше ограничен, дори забранен, то сега, при изобилието на свободна информация, докторант с ръководител М. Цвет39

- 34 -

Заключението в статията на М. Цветкова е забележително. Най-вече с това, че
опровергава всичко онова, което тя е утвърждавала като позитивно в началото
на своя труд. И не само – опровергава и онова, което утвърждава в друга своя забележителна статия – „Постписмената книга”. Да припомним: в първата половина
на текста се превъзнася ролята на „акустичното четиво”, а във втората почти напълно
се анихилира (това е рядък пример не само за непоследователност); в началото патетично се описва как на върха на еволюционната пирамида на културата застават аудиокнигата и „аудиочетенето”, реабилитиращи (уж! – бел. моя, А.Б.) на по-високо ниво (по
пътя на спиралата) древни културни практики и издигащи нови, които превъзхождат
тези от близкото историческо минало (всъщност обединяващи „предмодерни” и
„постмодерни” културни практики – бел. моя, А.Б.). В края се представят главно
негативите на аудиовъзприемането, като в заключението се прави категоричният изводпрогноза, че „и в бъдеще най-продуктивната медиаформа ще остане писаната книга...”
Но по-нататък същото изречение звучи ето така: „...а нейните аудиопроизводни
[интересно кои?! – бел. моя, А.Б.] ще се множат като „околни” и компенсаторни [?! –
А.Б.] медии [?! – А.Б.] и ще съжителстват с архетипа си [кой по-точно, ако е
печатната/писмената книга, откога тя стана архетип?! – бел. моя, А.Б.] в трансмедиалност и хармонична симбиоза”. Тази крилата мисъл, с чието начало се съгласяваме, а втората й част намираме за напълно несъстоятелна откъм понятиен инструментариум, а оттам и откъм смисловост, крещящо противоречи, както споменахме,
и на теорията на М. Цветкова за „постписмената книга” като евентуално „по-висше”
безбуквено (но за сметка на това аудиовизуално) творение на човешкия гений (вж. погоре). Даже я отрича безпрекословно.
И в крайна сметка какво остава на бедния читател (представете си го като
студент във ФЖМК!) – на кое от писанията на кандидат-професорката да вярва, на кое
да се уповава?!

кова написа в дисертацията си името „Гомер” (вм. Омир) и името „Борджес” (вм. Борхес) и се яви на
вътрешна защита...
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„ГОЛЕМИЯТ СТРАХ ОТ ЧИТАТЕЛИТЕ“
LiterNet, 23.06.2010, № 6 (127)
В тази своя статия, писана по повод полицейската акция срещу „Читанка.инфо”
от юни 2010 г., М. Цветкова яростно защитава... пиратството в Мрежата, в частност
пиратското издателство, известно под горното име, но маскирано като безплатна библиотека: „Когато стане дума за авторско право върху обекти за четене (курс. мой –
А.Б.) – имам безапелационна позиция. Аз съм ЗА безплатните книги и безплатното
четене. Аз съм ЗА тотално елиминиране на бариерите пред читателя. Били те пазарни,
езикови или психологически. Аз съм против юридическия монополизъм на носителите
на „права” и меркантилните занаятчии. Аз съм против пазарната цензура върху четенето“ (курс. мой – А.Б.). От цитата ясно се вижда, че М. Цветкова обижда
издателите, които бранят правата си, както и тези на авторите (впрочем законово
защитени), наричайки ги „меркантилни занаятчии”, а самата законова уредба
„юридически монополизъм” на „носителите на права”.
Ето още един бисер от същата публикация, изобщо неотговарящ на истината: „И
нещо много важно – знанието и информацията априори са безплатни! Платени стават,
когато планетата е превзета от икономиката, пазара и парите. Това е истината за цялата
ни писмена цивилизация.” Историята на науката, образованието, културата във всичките им проявления от древността до днес решително опровергават тази с менторски
тон произнесена нелепост.
И още: „Нека овълчените занаятчии (курс. мой – А.Б.) в полето на книгата
вземат, че калкулират отделно Съдържание и отделно хартиения си продукт, известен като книга. Поне там да си видим кому трябва да плащаме като четем Файлове”
(курс. мой – А.Б.). На по-голямо невежество, при това войнстващо, в сферата, в която
работя през голяма част от съзнателния си живот, не съм бил свидетел. Отгоре на туй
авторката тотално си противоречи с предишни и по-сетнешни свои тези и изказвания, в
които определя книгата като двусъставна, „биномна” („тяло” и „душа”) медия.
Тук М. Цветкова излага Факултета по журналистика и масова комуникация, излага и дискредитира специалността „Книгоиздаване” (авторското право
е фундамент на самото книгоиздаване!), в която самата тя преподава.
Малко по-нататък авторката манипулира и спекулира и с понятието „култура на
безплатността”, защото този, на когото го приписва (Жан-Франсоа Барбие-Буве), сам я
определя като „привидна безплатност”42. Култура на безплатността всъщност няма и
не може да има и това го доказва самият Барбие-Буве, а и тук пишещият в своите публикации и изказвания. Доказва го и практиката. Що се отнася до т.нар. „файлове”, т.е.
съдържанието на книгите (което авторката претендира, че има право да чете безплатно), то е защитено според Закона още от акта на неговото създаване, през целия живот
на автора и 70 години след смъртта му.
По този повод, без да оправдавам полицейските действия, написах статията
„Виртуалната книга и Законът”, публикувана във в. „Култура” (2010), както и в книгата
ми „Алиса в дигиталния свят. По въпроса за книгата през ХХІ век” (С., 2013, с. 95–104).
Няма да я повтарям, който желае може да я прочете.

42

Барбие-Буве, Ж.-Фр. Интернет, четенето и изливащата се култура. // Култура, № 22, 31.05.2002,
<http://www.kultura.bg/media/my_html/2230/internet.htm>.
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„КНИГИ И ЧЕТЕНЕ В АУДИОВИЗУАЛНА
ТРАНСМЕДИЙНОСТ“ (2013)
Тази книга (с подзаглавие „Филмова база данни за емпиричното книгознание“),
която М. Цветкова определя като авторска, има за задача да даде „база данни“ („анотирана и илюстрирана филмография“) на филми, които по някакъв начин са обвързани
с литературни произведения и с книги. Всичко това – придружено с теоретична обосновка във вид на встъпителна студия. Но нито студията, нито „филмографията“ изпълняват заявените амбициозни намерения.
Някои цитати от самата встъпителна студия:
„Научният проблем [...] филмовата рецепция на книгата и четенето и опциите на
филмите като неизследвано рефлексивно поле на книгата като медия – ландшафтът на
„аудиовизуалния прочит“.“ (с. 5).
Коментар (А. Б.): Азбучна истина е, че игралното кино е отделно изкуство и
филмът не следва точно сюжета на книгата, не се и стреми към точното й
възпроизвеждане, тук всичко е в ръцете на режисьора. „Ландшафтът на аудиовизуалния
прочит“ е наукообразна безсмислица.
„Преформатирането на една конвенционална печатна книга в „безбуквено-жива
книга“, в аудиовизуално произведение или в културен обект за акустично-иконично
възприемане има сериозно предимство пред оригинала” (с. 10).
Коментар: Тук М. Цветкова е вярна на разбирането си, прокарвано последователно в разработките й, че съществуват безбуквени/живи книги, които ще бъдат и
книгите на „постписменото“ бъдеще. Това самоопровергаващо се твърдение (вж.
„Постписмената книга“, както и по-долу – „Книгата като медия“), отнесено и към филмите екранизации, надминава всякакви разумни граници. Но има и още една нелепост:
Кой и кога е доказал, че екранизацията има предимство пред „оригинала“ книга? Такива интерпретации могат да се правят на естетическо ниво в отделни случаи, но тук М.
Цветкова изобщо няма предвид това.
„Филмът (екранизацията на книгата) „показва и словесно неизразимото, неописуемото“ (с. 10).
Коментар: Не е вярно, точно обратното е фактически. Филмът има своя изобразителна система, свой език, които не са „книжни“, литературни. Времевото ограничение на филма, както и спецификата на кинопоказа не позволяват открояването на всички акценти, идеи и послания на литературния първоизточник, които могат да се изразят
с думи. Почти винаги описания, заемащи няколко страници в книгата, и понякога силно
въздействащи, не намират място във филмовия показ/разказ.
„...различни медии (интернет, издателства, телевизия, радио, мобилни телефони,
таблети) “ (с. 11).
Коментар: На една плоскост погрешно са поставени медии и медиийни носители – технически средства. А твърдението, че издателтвото е медия е невежествено.
Научна задача на разглеждания проект/книга според М. Цветкова е: „Изработване на методологичен инструментариум за селекция, анотиране и онагледяване на онлайн база данни” (с. 15).
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Коментар: От приложената „филмография” се вижда, че методология напълно
липсва, анотирането е небалансирано и смехотворно, а също и плагиатствано.
Твърди се на същата страница, че е включено анотиране и превод на сценарии, но такъв
елемент изобщо отсъства.
„...мониторингов анализ“ (с. 16).
Коментар: Съществува „мониторингов доклад“, който включва анализ; наблюдението и анализът са две различни стъпки, като анализирането е вследствие на наблюдението. Няма „мониторингов анализ“ като легално понятие или термин.
Някои принципни наблюдения и констатации. Теоретичната „основа“ на книгата
има твърде малко допирни точки с приложената т.нар. филмография; тя („теорията“) е
излишно претрупана и терминологично объркана. Липсва каквато и да е концепция на
селекцията и подредбата на тези 423 филма (включени са и само конкретни епизоди от
сериали, което намирам за неправилно и подвеждащо). Логиката на разделение би трябвало да е на книги, които са филмирани (или обратното), и филми, в които книгата се
появява като обект, свързан с битието на героя, или двигател на сюжета например. За
съжаление, в тази подборка са включени и филми, в които книгата или библиотеката са
просто вещи или интериор, без въобще да са обвързани със сюжета или посланието; по
същата логика тук спокойно биха могли да се прибавят и телефонът, телевизорът, пералната машина, часовникът и какво ли още не. От друга страна, пропуснати са филми
и сериали, в които книгите наистина са основа за сюжета и образите. Такива например
са (по памет) „Досиетата Х”, „Малкълм”, „Матилда” (и книга, и филм), „Професия Блондинка“, „Али Макбийл”…
Не са включени филми и сериали, в които книгата е основен „инструмент” в
интимните взаимоотношения (напр. епизод от „Приятели” или „Всички обичат Реймънд” – там двамата главни герои се женят заради екземпляр от първото издание на
„Полет над кукувиче гнездо”), както и със сюжет търсене/намиране на ръкопис; филми,
чието действие се развива в редакции (освен „Дяволът носи Прада”) или книжарница, а
приоритет е даден само на библиотеката (където, оказва се, има много за плагиатстване!).
В уводния текст се казва, че всеки включен в „базата данни” (филмографията)
филм е снабден с описание на сюжета, избор на кадър и т.н. Но на немалка част от филмите липсва каквото и да е описание. От изключително значение за една филмография
е нейната пълнота (на Цветкова ли да го казваме!) – т.е. да бъдат представени авторите
на филмите: режисьор, сценарист, продуцент, актьори, изпълняващи главните роли.
Това въобще не е направено, което означава, че филмография изобщо няма. Има
хаотичен сбор от заглавия на филми, при това дадени на различни езици, най-често
български, руски, английски, без каквато и да било подредба – азбучна, хронологична,
тематична...
Не може да се прецени само по заглавието какво отношение към книгата е вплетено в сюжета на редица произведения. Ще дам за пример филми под следните номера:
11, 17–20, 24, 43, 62, 108, 117, 125, 137, 162–164, 177, 188, 211 (тялото като книга?!),
213–216, 264, 410, 421–423. Има и филми със следното описание: 167. „Не се плаши от
тъмното” – казва се, че героят е библиотекар. И нищо повече.
В книгата са включени епизоди от сериали (някои от които анимации) като „Семейство Симпсън”, „Фемили Гай” (почти няма диалог), „Семейство Адамс” – това са
все пародии на американския начин на живот и нямат никакво отношение към каквито
и да било културни ценности, камо ли книга. Последната е по-скоро обект на разрушение, както и всичко останало, разлика просто няма. Подобие на „Фемили Гай” (ани- 38 -

мация) е „Хепи Трий Френдс” – без реплики, само крясъци. Но героите унищожават
всичко по пътя си, включително измъчват и убиват и себе си.
Недопустимо е възприемането на дневника като книга – когато става въпрос за
ръкописен личен дневник на героя, той е в един-единствен екземпляр и е „скрит”, дори
„таен” писмен текст, в която се споделят съкровени, непредназначени за останалите
хора мисли (книгата е публична). Такъв е случаят например в „Ефектът на пеперудата”,
„Дневникът на Бриджит Джоунс” и др.
В уводната част са анализирани надълго и доста произволно – без да се вземе
предвид, че киното е отделно изкуство със своя изобразителна система – взаимовръзките между книга и филм/филмиране на литературно произведение. Естествено,
това предполага прилагането на обширна филмография, в т.ч. и за българското кино.
Но в действителност далеч не е така. Българското кино тук крещящо отсъства, поне
най-емблематичните филми по книги (изброявам по памет): „Под игото”, „Тютюн”,
„Бай Ганьо” (в телевизионна версия), „Бедният Лука” (Телевизионнен филм по едноименната повест на Добри Немиров), „Индже”, „Нощем с белите коне”, „Иконостасът”
(по „Жележният светилник” на Д. Талев), „Осъдени души”, „Привързаният балон” (по
Радичков), „Вчера” (по романа на Вл. Даверов, а може и от филма да е станал роман,
което е още по-интересно), „Мъже” (по новелата на Георги Марков), „Ти, който си на
небето” („Балада за Георг Хених” на Виктор Пасков), „Крадецът на праскови” (Емилиян Станев), „Иван Кондарев” (пак той), „Вилна зона” (Георги Мишев), ред екранизации по романи и повести на Богомил Райнов като „Бялата стая” (по „Пътища за
никъде”), „Господин никой”, „Няма нищо по-хубаво от лошото време”, „Инспекторът и
нощта”, „Умирай само в краен случай” и т.н. Ако беше моя работа, щях да се задълбоча
и да продължа списъка... Може би „филмографката” ще изтъкне, че сюжетите или
героите им не са обвързани с книгата (което не е съвсем така). Но вижте
отбелязаните по-горе заглавия, които тя е включила – нима те показват някаква
връзка с книгата?! Прочетете също как е представен тук от М. Цветкова може би
единственият български филм – „Илюзия” (№ 365), една многопластова, иносказателна,
провокативна творба, чието отразяване изисква поне елементарно интелектуално
усилие:
„Поет, художник и актриса, на която е омръзнало да повтаря чужди думи,
селянин, препариран глиган и енциклопедичен речник – това са роли те във филма.
По средата на скандал между съселяните в едно село, от небето пада... книга
(тълковен речник). Тя се появява като дар от бога, като знак на съдбата. Стремежът за
знание ги сплотява, обсебва цялото им внимание, докато отново не ги раздели”
(правописът на оригинала е запазен – А.Б.).
Филмографията. Или това, което е наречено „филмография“
Голям брой анотации в книгата звучат съвсем не на място. Това е меко казано.
Те звучат дори смехотворно, сякаш ги е писал човек с начално образование или човек,
който никога в живота си не е анотирал филм или каквото и да било друго произведение. Ето само няколко примера (моят коментар е даден в курсив, а нелепите части в
получер курсив), правописът на оригинала е запазен. Самите цитати са необходими
най-вече за пред колегите ми от журито по избор на професор, защото в противен случай може и да не ми повярват.
По-нататък обаче ще стане ясно, че повечето от цитираните по-долу бисери се
дължат на лошия превод и грубия монтаж на плагиатствани анотации.
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Стр. 36/ № 33: Красавицата и звяра
„...След като Бел, която обожава четенето и книгите, прави неуспешен опит да
избяга от замъка и звярът я спасява от лапите на група гладни вълци, тя превързва неговите рани, а той за благодарност решава да я разведе из своята прекрасна дворцова библиотека. Всеки библиофил ще бъде изумен каква библиотека Звяра подарява на
Бел. Книги, наредени толкова високо, че сигурно е много опасно да ги свалиш от лавиците. Всички момичета трябва да имат нейния късмет.“
Стр. 43/ №40: Аферата Томас Краун
„Сцени в библиотека. Вътрешността на библиотеката е снимана вместо
Музея на изкуствата в Ню Йорк, защото ръководството на музея не позволило
снимки на място.“
Това е цялата анотация на филма. (Бел. моя – А.Б.).
Стр. 44/ №43: Животът на другите
„За писател и книга.“
Това е цялата анотация на филма. (Бел. моя – А.Б.).
Стр. 47/ №50: Обсебване
„Първите минути от филма ни показват груб библиотекар, но до края показват
много сцени в библиотека, архив, отдел за проучване, музей. Чудесно противопоставяне между Викторианския дух и съвременната академична научна работа и
съперничество. Един от героите Мишел пипа стари книги и писма без ръкавици,
много смачкани страници, понякога определени писма попадат в джоба му. Тъй
като е американец и нископоставен в академичната йерархия, той е принуден да
прибягва до такава „мръсна” тактика. Цитат за отбелязване: „Тази работа
(проучването) не е за възрастни!
Всичко това е направо бисер (една от причините – преписване и лош превод!),
достоен за публикуване в масмедиите. (Бел. моя – А.Б.).
Стр. 56/ №71: Къщата на сенките
„Преуспелият издател Уил Ейтентън напуска работата си в Ню Йорк, за да се
премести при съпругата си Либи и двете им дъщери в малко и тихо градче в Нова
Англия. Докато се приспособяват към новият си начин на живот, те откриват, че в
прекрасният им дом са били убити жестоко майка и децата.“
Анотацията няма нищо общо със заявената проблематика. (Бел. моя – А.Б.).
Стр. 56/ №71: Седем
„Действието през цялото време се развива около книги. Славните дни на проучването в тиха библиотека, в която се чува музика на Бах. Светлината от зелените
лампи в библиотеката е топла и гостоприемна; кратък миг на спокойствие във филм,
пълен с напрежение. Съвсем в реда на нещата е, че първата истинска следа, насочваща
към жертвата, идва от читателската карта за библиотеката... Във филма се споменава и
„Венецианският търговец” на Уилям Шекспир. Сцената в библиотеката, където
детектив Уилям Съмърсет избира книги и сяда в читалнята над тях, докато
охраната играе на карти и звучи класическа музика, категорично предава атмосферата на уважение и любов към книгите. Детективът всячески принуждава
Дейвид Милс да чете изброените по-горе книги. Самият Джон Доу го намират с
помощта на библиотечния му абонамент. Освен това при обиска на жилището му
откриват огромно количество от авторските му книги, които виждаме, че пише още в
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началните титри. Специално за филма изцяло били написани всички книги на Джон
Доу като за създаването им отишли 2 месеца и сумата от 15 000 долара. Във филма
детектив Съмърсет казва, че именно 2 месеца са нужни за прочитането на всичко, което
Доу е написал.“
Пълно е с бисери, коментарът просто е излишен. (Бел. моя – А.Б.)
Стр. 65/ №98: Бъфи – убийцата на вампири
„Рупърт Джилс е библиотекар в средното училище Сънидейл, но освен това има
една тайна – той е Наблюдател, който пази Бъфи и я направлява в усилията й да спаси
света. Има и още една тайна – той е Изкормвач, безскрупулен, малко психар, бивш
магьосник, който не се страхува да си изцапа малко ръцете. Когато трябва да се
върши нещо неприятно, за да сме в безопасност, трябва да погледнете зад рафтовете с книги в училището и там ще откриете точния човек.“
Стр. 67/№102: Предсказание за края на света
„...По стечение на обстоятелствата се среща с археоложката Брук Келвин и двамата се оказват в надпревара с времето и с правителствена агенция, стремяща се
да се домогне до жезъла. Всичко започва от Черно море, България.“
Няма нищо, свързано с книга, бисери. (Бел. моя – А.Б.)
Стр. 70/ №107: Орландо
„Базиран на едноименния роман на Вирджиния Улф. Филмът е разделен на
седем смислови части: Смърт, Любов, Поезия, Политика, Общество, Секс и Раждане –
и обхваща период от 350 години. През първата половина от времето безсмъртният
Орландо живее като мъж, а през втората – като жена. На финала, вече в ХХ век,
Орландо става майка и писателка.“
Жалко за бедната писателка и хубавия филм, не заслужават такива бисери. (Бел.
моя – А.Б.)
Стр. 79/ №133: Любовна терапия
„Любовна комедия за двама дългогодишна брачна двойка, която е пред развод.
Правейки всичко възможно това да не се случи, те започват да посещават брачния терапевт и семеен консултант, доктор Фелд.“
Това е цялата анотация! (Бел. моя – А.Б.)
Стр. 80/ №135: Лигата на необикновените
„...Книгохранилището в музея е доста внушително, а героите разполагат със
стълбички на колелца за разнообразяване на гонитбата покрай „високите
стелажи”, плътно изпълнени с ръкописи. Важен тематичен филм, дори и да не
бяха библиотеките.“
Стр. 82/ №140: Професионалната бейзболна лига
„Лин Уелс е бивша годеница на един от скапаняците (бейзбол кетчъра Дейк с
болните колена), а той прави какво ли не, само и само да се съберат отново. Тя има магистърска степен, предполагаме, че е нещо свързано с библиотечните науки, защото
работи в голяма и прекрасна сграда. Облеклото й е типичното за 80-те, също и прическата. Не може да я виним за големите очила – тогава всички носеха големи
очила. Героинята е бивша състезателка по плуване, сега сгодена за богат бизнесмен от
сой...“
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Стр. 93/ №166: Миранда со льдом
„Главният герой Франк е библиотекар. Избрана е тази професия вероятно защото това ни помага да възприемем лесно неговата безличност и потребността от вълнение, което му създава мистериозен редовен читател. „Библиотеката” е гише и
количка за книги (задължителни атрибути), които иначе нямат връзка с мястото на действието.“
Стр. 100/ №186: Пътешествие до центъра на Земята
„...Главното тук е картата, както и дневникът, без който главните герои биха
били обречени на смърт. Писано слово на килограм, имайки предвид колко книги са
нужни за разгадаване и дешифриране на картата, а именно тези бележки написани
от почитатели и участници в клуб, мислещ че книгата „Пътешествие до центъра на
Земята” не е просто поредната история, а е истински наръчник, съдържащ отговора
„как да се стигне до там?”. Тук идва и интересният момент – това е филм за книгата. Филм не просто за историята разказваща се в някаква книга, а филм, който показва как една най-обикновена книга би могла да ни „отведе” далеч, назад във времето
към приключението, което може да ти даде и филмът. Дори може да го приемем като
филм стимулиращ четенето на книги (разбира се много зависи от гледната точка
и интересът на гледащия).
Медиен носител – картата, книгите.
Писано слово – буквите.“
Тук коментар просто не е нужен. (Бел. моя – А.Б.)
Стр. 101/ №189: Град на ангели
„...Ангелът обича да стои в библиотеката, за да слуша как четат хората.
Прави една от срещите си с Маги в библиотеката, благодарение на една книга.“
Стр. 103/ № 191: Четецът
„...Книгата е медиатор между двамата любовници в лентата. Ефектът й е
толкова силен, че може да се каже, че изпълнява поддържаща роля...“
„Изключително оригинална постановка както в първото, така и във второто
изречение, всяка дума е просто бисер. (Бел. моя – А.Б.)
Стр. 116/ №220: Майстора и Маргарита
„Майстора пише своята книга за Пилат Понтийски и около това се развива
действието.“
Това е цялата анотация. Пълно невежество по отношение на великата книга на
Булгаков и нейната киноадаптация. (Бел. моя – А.Б.)
Стр. 120/ 224: Пощоряване...
„Филмът ни представя различни аспекти на книгата и писаното слово, които в
някои моменти се конкурират, в други си помагат. Също така е обособена хартията като материал, макат и за произвеждане на марки, които са предназначени отново
за писмата. Обърнато е внимание и на табелата с мотото на пощальоните, която
гласи: „Ни дъжд, ни сняг, ни мракът нощен не могат да спрат тез вестоносци в
техния служебен дълг”. Не липсват и вестниците като медия и рекламни листовки и
пана. Книгата е представена като нещо свещено, а думите – с изключителна сила.
Специфичното при творчеството на Пратчет е, че всичко е живо, независимо
дали това е в противоречие с природните закони и тези на човешкия ум.“
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Онемяваме. Няма нужда от никакъв коментар. (Бел. моя – А.Б.)
Стр. 121/ №228: Красив ум
„Никак не е учудващо, че гений като Джон Наш е прекарал голяма част от
живота си в библиотеката. Във филма той на практика живее върху Принстънските
лавици, докато се опитва да развие тезата си. Неговият момент на просветление
обаче е в бар (не прилича много на библиотека, но добрите идеи не са придирчиви;
а там също има лавици). В по-късен етап от кариерата си Наш се връща в Принстъп,
където му осигуряват място в библиотеката, а не в офис. Филмът става много
популярен сред студентите и е стимул за посещение на лекции. Така една
библиотека спасява още кариери.“
До каква ли степен може да бъде профанизиран един прекрасен филм?! (Бел. моя
– А.Б.)
Стр. 132/ 244: The Off Season (2004)
„...Главното в този филм са книгите и свързаните с тях – писане, четене, продажба, заемане, надписване. Дори един злобен призрак в съня удря Катрин с книга, която й насинява окото. Една от малкото похвали, по адрес на филма, е че създателят е много добре запознат с библиотеките. Наистина виждаме само двама редовни
посетители, - които ровят в купчини книги на заден план, никога не виждаме някой да
прави нещо друго освен да прибере една-две книги на лавиците, но и това е добре.
Карин помага с баркодовете в аудио визуалния отдел, а по-късно Клодет предлага да й
помогне да обработят новопостъпилите книги. „Наистина е чудесно да слагаш печати
новите материали”. (Използването на думата „материали” предполага, че създателят има библиотечно познание, вероятно от техническо обслужване).“
Цялото е бисер, но подчертаните части са направо шедьоври. (Бел. моя – А.Б.)
Стр. 168/ 317: Супер морски пехотинци
„За пазители на Книга – кодекса на легиона или Реликвата (имперски артефакт).“
Това е цялата анотация. (Бел. моя – А.Б.)
Стр. 183/ №355: Treasure Planet (анимационен филм)
„Самото начало на филма започва със четенето и то не от кого да е, а от
едно малко дете, влюбено в приключението и изживяването, което му носи книгата.
Може би този вариант на книга, който е във филма, ще го срещнем съвсем скоро
по пазарите. Това е книга, която разказва сама историята със картинки (под формата
на холограма) и я чете на детето. Но в този филм можем да срещнем не само хартиения
вариант на книгата, а също така и този, който не е с типичната и така добре позната ни кубна форма, а именно под формата на електроника или по-точно под
формата на медно кълбо, което се отваря с няколко натискания и показва на притежателя си картата към изгубената планета със съкровища. Може би след време именно
това кълбо, което е по-трудно за разрушение и дава доста по-добра, голяма и в същото време 3D холограма ще радва децата, внуците и правниците ни.“
Целият текст е бисерен, но особено впечатление прави „познатата ни кубна
форма“ на книгата. (Бел. моя – А.Б.)
Стр. 208/ 409: Да бъдеш Флин
„Самовлюбен писател е без издадена книга, а неговият син издава своя.
Застъпена е и идеята, че човекът е книга. Има кадри с книги, библиотека, книжарница,
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замерване с книги, отрицателен отговор от издателство, дневник и тетрадки с
ръкописи.“
Пълна профанизация на една великолепна многопластова творба. (Бел. моя –
А.Б.)
Стр. 21/ №2: 451 градуса по Фаренфайт
„...Правителството контролира мислите на всеки посредством
преглеждане на списъците със заемани книги, подслушване на телефони, следене
на електронната поща без причина с амбицията да се създаде егалитарно
общество, в което никой няма да е по-висш, защото е получил знание от книгите.
...Може би от филмовата компания не са искали да горят скъпи книги. Или пък
може би така искат да ни пропомнят колко ценни са всъщност обикновените
книги.
...Макар и да знае, че по това време книгите са забранени от закона, защото карат хората да мислят и да не се подчиняват на властта, Ги Монтаг продължава всячески да ги защитава. След като загубва всичко, което е изградил през целия си живот
– дом, работа и съпруга – му остават само книгите. По-късно Ги среща и други
бегълци от закона, за които книгите са всичко. Оказва се, че най-ефективният начин да
съхранят книгата в себе си е като унищожат книжното тяло и запаметят съдържанието
му в ума си.“
Пълно невежество. Става дума за велик филм на световния режисьор Франсоа
Трюфо, създаден по едноименния роман-шедьовър на Рей Бредбъри, който трябва да се
познава от всеки занимаващ се с проблемите на книгата човек. Връх на профанизацията
е първият от цитираните пасажи, където се говори за „списъци на заеманите книги“,
при положение, че в романа и филма книгите изобщо са забранени и подложени на
тотално унищожение; говори се също за „следене на електронната поща без
причина“, когатато нито у Бредбъри, нито у Трюфо има електронна поща, това
ново изобретение не е предсказано през 50-те години от писателя, нито през 60-те от
режисьора. (Бел. моя – А.Б.)
Заб.: Една от причините за тази нелепост е, че анотацията е плагиатствана от англ. ез., а преводът е лош и произволно монтиран.
Стр. 23/ №3: Деветата порта
„... „Деветте порти на царството на сенките” е книга, която със свръхестествена
сила и чрез нея се достига до Сатаната. По този начин книгата се явява медиатор между човека и Дявола. Книгата е избрана да бъде атрибут, който самият Дявол предпочита, за да предаде посланието си. Тук тя се превръща в медиатор между две измерения, като същевременно отново затвърждава факта, че надживява човешкия спомен, за
да предаде информация, загадка или послание нататък във времето.“
Стр. 33/ №25
Сентинел
„Канадският телевизионен сериал „Сентинел” разказва историята на Джим Елисън, роден с хиперактивни пет сетива до такава степен, че само с докосване може
да разчете печатен текст, да види по-далече от орел, да чуе звук от километри
или да усети определен аромат от миля разстояние.“
Това е цялата анотация. (Бел. моя – А.Б.)
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Стр. 83/ №142: Макси
„...Втората сюжетна линия разкрива новата шефка на Ник, госпожица Шефър,
жена-дявол (прекрасно изпълнение на Валери Къртън), която преобразува сухата
сцена с библиотечната стълба като почти успява да превърне този филм в официално забранен за деца. Тя се облича много добре (дълга пола с щампи, широк колан,
бяла блуза, очила на верижка, дълга ди рамената кестенява коса, дълги обеци), но
истинската й същност не е добра. Тя мърка: „Имаш прекрасни очи, Ник. Отвори
ги.”. Той изтъква факта, че е женен. Тя не се притеснява от това. „Повечето мъже отбягват женените мъже. Аз ги облагородявам”. Същата нощ на благотворителна сбирка за
събиране на средства за библиотеката, тя среща съпругата (контролирана от Макси) и
те двете буквално се сбиват, а нещастният Ник застава между тях. „Върви предлагай на
друго място, госпожо, стоката ти изглежда повредена, мъжът ми няма да я купи”.
Госпожице Шефър мърка: „Ех, Ник, жена ти е очарователна! По свой примитивен
начин”. Жан/Макси не обича да разхищава добрите питиета, но това излива в пазвата
на главната библиотекарка. В някоя от следващите сцени, когато Ник се втурва вкъщи,
за да помогне на жена си, госпожица Шефър заявява: „Ако излезеш от тук, уволнен си”.
Тогава за пръв път той разбира, че тя го тормози. „Аз не съм моче за всичко в някой
клуб, аз съм експерт по редки книги. Аз съм професионалист. Плащат ми, за да се
грижа за нуждите на обществеността, а не да те обслужвам”. Когато се съвзема от тези
думи, тя се озъбва на господин Чу, който съвсем тихо я нарича кучка. Филмът е лек и
забавен и си заслужава да си купиш билет дори и само за да видиш спиращата дъха
библиотека.“
Тук сме подчертали само най-фрапантните нелепици. (Бел. моя – А.Б.)
Стр. 88/ №156: Последният живот във Вселената
„...Двамата общуват на развален английски. Основният мотив са гущерите,
подобно на детската книжка, която той винаги носи със себе си („Последният гущер, който тъжи за враговете си”). Най-ироничният цитат е нещо казано, на Кехджи:
„Не може все да четеш. Ще полудееш!”. Апартаментът на библиотекаря Кенджи прилича на библиотека, с големи, добре подредени редове с книги върху метални рафтове.
Дори обувките и дрехите му са добре категоризирани, със съответни етикети.“
Списъкът на нелепостите в т.нар. анотации от т.нар. филмография може да бъде
продължен, но смятам, че и тези са достатъчни. Трябва да подчертаем и още нещо
много важно: Значителна част от анотациите са преведени/плагиатствани
буквално от руски и английски, или са плагиатствани от български – без никаква
промяна, не е посочен сайтът като източник. Данни няма и в края на книгата, където М. Цветкова уж е дала използваните източници. Оказва се, че при търсене се откриват изключително много източници в интернет по темата: дисертации, анотирани справочници и т.н., откъдето може да се черпи информация, без да се плагиатства,
естествено. Авторката е представила и някои списания като източници.
Само е „забравила” да посочи местата, откъдето е преписвала.
По-долу ще приложим първата група плагиатствани анотации, разпознати при
по-невнимателното четене на книгата. Даваме ги заедно с източниците – първо
оригиналния текст, след това текста в изданието, с автентичния правопис и в двата
случая:
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Източник: Образ библиотекаря в кино43
В книгата на стр. 90/ №159: Звездочка моя ненаглядная
Один парень, бедный, но патриот, пошел в армию и загремел в Чечню. Другой,
подлый „новый русский”, уклонился и разбогател. Оба были влюблены в одну высокодуховную библиотекаршу, на копейки живущую с мамой, дедушкой и сестренкой.
Патриоту в Чечне оторвало ноги. Он вернулся и стал спиваться. Библиотекарша попыталась ему изменить, но она его любит и замуж хочет только за него. Богатый
подлец стал этому мешать, на его стороне были „Мерседесы”, каникулы на Канарах и
ее мать, строившая козни против безногого, так как нечем кормить семью. Кроме
того, проблемой оказались дорогостоящие протезы, без которых патриот категорически отказывался жениться. Но на стороне юной библиотекарши стоял дед,
ходивший на митинги „Трудовой России” и завещавший внукам свои боевые медали, а
также соседи, прохожие и чувство коллективизма. Поэтому кончилось все соответственно. Разбогатеть позволяет лишь подлость, и она полностью посрамлен.
Беден младеж патриот, постъпва в армията и е отправен на война в Чечня. Друг,
подъл новобогаташ се измъкнал от казармата и забогатял. Двамата са влюбени в интелигентна библиотекарка, живееща в нищета с майка си, дядо си и сестричката си. В Чечня на войника му отрязват краката. Връща се и се пропива. Библиотекарката се опитва
да му изневери, но тогава осъзнава, че го обича и иска да се омъжи само за него. Богатият подлец прави всичко възможно да по пречи на този план.
В книгата на стр. 89/ №158: Живет такой парень
С Настей – местным библиотекарем – он познакомился в клубе, но девушка
предпочитает ему заезжего инженера, который ее-то своей ровней не считает. Поэтому, столкнувшись с инженером в библиотеке, он не мог в своих читательских предпочтениях опуститься ниже «Капитала» Карла Маркса. Ну а потом у них завязался
разговор весьма «интеллигентного» содержания.
Историята за младия алтайски шофьор Паша Колоколников, който предотвратява пожар на бензиновоз, рискувайки живота си. За него селският учител казва:
„лъже много, знае малко”. Запознава се с местната библиотекарка Настя в клуба, но девойката е увлечена по надменен инженер. При една среща между шофьора и инженера
в библиотеката се завързва високо „интелектуален” разговор, започнал от „Капитала”
на Карл Маркс.
В книгата на стр. 85/№145: Библиотека разбитых сердец (Heartbreak Library)
Потеря любимого человека... Как с этим смириться? Как пережить? Как
вынести боль, что выжигает душу? Будет ли способно израненное сердце полюбить
еще раз?
Библиотекарь Чо Ын Су обнаруживает, что некто портит библиотечные
книги, вырывая из них страницы. Хулиган действует странным образом – его
43

Порталът „Library.ru. Информационно-справочный портал“, от който са плагиатствани анотациите, е
дело на АНО „Институт информационных инициатив” и „Российская государственная библиотека для
молодежи”. Всички публикации в него притежават авторски права. Подчертавам това, защото в своя
отговор на моята рецензия, публикуван на страницата на ФЖМК, тя твърди, че посочените от мен като
плагиатствани анотации не са законово защитени. <http://www.library.ru/3/reflection/cinema/>.
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интересуют лишь страницы с номером 198. Ын Су начинает пристально следить за
посетителями, чтобы поймать того, кто это делает. Вскоре ей это удается. Виновником оказался молодой человек по имени Ким Чжун О. Ын Су, несколько озадаченная
странным поведением Чжун О, пытается выяснить, почему он вырывает из книг
именно 198-ю страницу. Чжун О рассказывает своей новой знакомой о том, что его
девушка просто исчезла, оставив таинственную записку со словами: 'О моих чувствах
к тебе написано на 198-ой странице'. Вот только о какой книге идет речь? Ын Су
решает помочь Чжун О в поисках...
Южная Корея, 2008 г. Режиссер: Ким Чжон Гвон (Kim Jeong-kwon).
Библиотекарката Чо Ин установява, че някой поврежда библиотечните книги
като къса страниците им. Хулиганът действа странно – интересуват го само страниците
с номер 198. Чо Ин Су започва да следи читателите, за да разбере кой го прави. И скоро
го разкрива. Виновникът се оказва момчето Ким Чжун О. Ядосана и едновременно озадачена от странното поведение на Чжун О, библиотекарката се опитва да си изясни
защо той къса от книгите именно 198-а страница. Чжун О разказва трагедията си –
неговата любима изчезнала безследно, но му оставила тайнствена бележка с думите:
„Чувствата ми към теб са описани на 198-а страница”. Само не е ясно за коя книга става
дума. Ин Су решава да помогне на Чжун О в издирването. Оказва се, че той е преживял
катастрофа и страда от амнезия и не знае, че приятелката му е загинала в катастрофата.
В книгата на стр. 90/ №160: Легенда о вампире (Tale of a Vampire)
Алекс (Джулиэн Сэндз) – ученый, активный посетитель библиотеки оккультной
литературы и одновременно вампир-романтик, странствующий сквозь время, –
находит свою любовь в современном Лондоне. Эту девушку зовут Анна, она очень похожа на Вирджинию, его возлюбленную в прошлой жизни (обе роли играет Сюзанна
Хэмилтон).
Он посылает ей письмо от библиотеки о приеме на работу. Она приходит
туда. Библиотекарша говорит, что не посылала никакого письма, но помощница
действительно нужна. Именно в библиотеке Анна и Алекс встречаются взглядами, и
ей становится интересно, что это за привлекательный посетитель. Библиотекарша
рассказывает Анне, что Алекс – настоящий ученый, он готовит диссертацию о
религиозных мучениках, которых жгли на крестах.
Герои знакомятся, беседуют. Постепенно Анна привыкает к нему, а потом
влюбляется. Однако вечный соперник Алекса, злой вампир Эдгар (Кеннет Крэнем) избрал Анну, на роль жертвы, и Алексу предстоит тяжелая борьба за жизнь любимой
девушки.
США, Япония, Великобритания, Vidmark/Trimark Pictures, 1992 г. Режиссер:
Шимако Сато (Shimako Sato).
Алекс е учен, който подготвя дисертация за религиозните мъченици, изгорени на
кръст. Той е редовен посетител на библиотеката за окултни книги и едновременно вампир-романтик, странстващ през времето. Намира своята любов в съвременен Лондон –
Анна, която много прилича на Вирджиния, любимата му от предишния живот. Изпраща
й писмо от името на библиотеката с предложение за работа. Тя пристига. Библиотекарката твърди, че не е изпращала никакво писмо, но помощница действително й е нужна.
Именно в библиотеката Анна и Алекс срещат погледите си и на нея й става интересно
кой е този привлекателен посетител. Библиотекарката й разказва за научните му занимания.
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В книгата на стр. 107/ №201: Примадонна Мэри
Скромная библиотекарша Таня Смирнова (ее играет Ирина Розанова) мечтала
стать знаменитой певицей. Ее выступление в телешоу в облике Аллы Пугачевой понравилось „новому русскому“ (в этой роли Михаил Державин). Он согласился оплатить
ей поездку и проживание в Майами. Но с одним условием: в поездке она должна находиться в образе Аллы Пугачевой… В Америке она встречает своего „принца“
(Михаила Кокшенова), который сначала действительно думает, что познакомился со
знаменитой певицей. В конце маскарад разоблачен, но все кончается хорошо.
Россия, 1998. Режиссёр: Анатолий Эйрамджан.
Скромната библиотекарка Таня Смирнова мечтае да стане знаменита певица.
Изявата й в ТВ шоу в образа на Алла Пугачова допада на руски новобогаташ. Той й заплаща почивка в Маями. Но при едно условие: там трябва да пребивава отново в образа
на Алла Пугачова. В Америка тя среща своя „принц”, който действително я мисли за
знаменитата певица.
В книгата на стр. 107/ №202: У озера
Библиотекарь Лена Бармина – главная героиня прогремевшего более 30 лет назад на всю страну кинофильма „У озера“ (1970 г., режиссер – мэтр советского кино
Сергей Аполлинарьевич Герасимов). Девятнадцатилетняя тогда Наталия Белохвостикова получила награду за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в
Карловых Варах и стала лауреатом Государственной премии СССР.
Фильм рассказывает о строительстве на озере Байкал целлюлозно-бумажного
комбината, который губит жемчужину Сибири. Лена – дочь сибирского ученого, всю
жизнь посвятившего изучению и спасению озера Байкал. Она романтична, возвышенна, переживает трагедию Байкала, как свою собственную. И она любит директора строящегося комбината Василия Черных, роль которого сыграл выдающийся актер, режиссер и писатель Василий Шукшин. Его герой честно и добросовестно выполняет дело, ему порученное, и искренне верит, что все рассчитано, и никому он не причинит вреда.
Одной из центральных в фильме стала сцена в библиотеке. Лена Бармина читает стихотворение Блока „Скифы“
О, старый мир, пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкою,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред сфинксом с древнею загадкой.
По замыслу режиссера, за блоковскими строчками она прячет признание в люви
к герою Шукшина, который слушал их, стоя у двери в читальный зал и боясь поверить,
что правильно понял. Напрямую о своих чувствах герои фильма не говорят ни разу.
Лена работи в библиотека, където всичко е чисто и светло, а срещу прозорците
се издига строеж. Лена показва библиотеката на Чьорни, който очевидно влиза за пръв
път в такъв обект. Лена познава отлично литературата, притежава талант на психолог и
педагог и неподражаеми актьорски способности.
Филмът разказва за строителството на целулозния комбинат на езерото Байкал.
Лена е дъщеря на сибирски учен, посветил целия си живот на изучаването и
спасяването на езерото като своя трагедия. Тя е романтична, възвишена, преживява
урбанизирането на езерото като своя трагедия. Лена се влюбва в директора на строящия
се комбинат Василий Чорни. Една от централните сцени във филма е сцената в
библиотеката. Лена Бармина чете стихотворението на Ал. Блок „Скити”:
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О, старый мир, пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкою,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред сфинксом с древнею загадкой.
По замисъла на режисьора с този стих Лена изпраща признание за любов към
Василий, който я слуша до вратата на читалнята и не смее да помисли дали правилно я
е разбрал.
В книгата на стр. 49: Багровые реки (Les Rivieres Pourpres)
Реми, потомственный библиотекарь престижного колледжа в Альпах, непосредственно в фильме не появляется – его зверски убивают еще до начала триллера.
Но когда следователь из Парижа и местный полицейский начинают расследовать это
преступление и еще несколько произошедших здесь страшных убийств, выясняется,
что молодой человек был причастен к генетическим экспериментам в стенах колледжа. Преподаватели уже в течение десятилетий тайно занимаются здесь евгеникой;
желая создать новую породу сверхлюдей, они прибегают к преступным методам. И
библиотекарь выполнял роль сводника, рассаживая читателей попарно, согласно составленной в ректорате схеме.
Франция, 2000 г. Режиссер: Матье Кассовиц.
Реми, потомствен библиотекар в престижен колеж в Алпите, не участва непосредствено във филма – убиват го зверски още преди началото на трилъра. Но когато
следователят от Париж и местният полицай започват разследването на това престъпление и на още няколко страшни убийства, става ясно, че младият човек е бил съпричастен към генетични експерименти в колежа. В течение на десетилетия преподавателите тайно се занимавали с евгеника и в желанието си да създадат нова порода свърхчовеци прилагали престъпни методи. Библиотекарят изпълнявал ролята на сводник
като събирал читателите по двойки, съгласно представената в ректората схема.
В книгата на стр. 92/ №165: Механическая сюита
Одна из героинь многонаселенной фантасмагорической черной комедии Дмитрия Месхиева (2002 г.) – библиотекарша Люба со станции Лыково (Евгения Добровольская). У нее не только личная жизнь, но и профессиональная карьера не сложилась: не ходят местные железнодорожники в избу-читальню, даже „Трех
товарищей“ Ремарка читать не хотят. Уехать бы ей из своего городка, но на билет
денег нет. Но однажды ранним утром с поезда сошли двое москвичей, посланных
своим предприятием, дабы вывезти из Лыкова тело умершего здесь коллеги. Трамваи
еще не ходили, морг не работал, зато была открыта библиотека, где герои и
продолжили (а начали они еще в поезде) совместно с библиотекаршей поминать
безвременно ушедшего, который имел некоторое отношение к литературе – писал
стихи.
Проникнувшись бедами Любы, москвичи отдали ей все деньги, врученные профкомом на перевозку тела. И счастливая библиотекарша села на поезд и уехала в неведомые дали – начинать новую красивую жизнь. А в поезде ее ограбили… Кончилось все,
однако, хорошо для всех героев, в том числе и для Любы, которая нашла свою любовь.
Една от героините в тази черна комедия е библиотекарката Люба от гара Ликово.
Не е удовлетворена нито в личния си живот, нито в професията: местните железничари
не идват в мазето-читалня, не искат да прочетат дори „Трима другари” от Ремарк. Нямала пари дори да напусне градчето. Една ранна утрин на гарата слизат двама московчани, изпратени пт предприятието си да приберат тялото на починал техен колега. Трамваите все още не се движели, моргата не работела, но затова пък вече била отворена
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библиотеката. Там героите, заедно с библиотекарката, продължили да си спомнят за без
време отишлия си, който имал сериозно отношение към литературата – пишел стихове.
Източник:Человек с бульвара Капуцинов (1987) HD44
В книгата на стр. 108/ №203: Человек с бульвара Капуцинов
В одном из ковбойских городков Дикого Запада с его традиционной стрельбой,
сквернословием и мордобоем появляется тихий миссионер кино мистер Фёст. Неведомое прежде ковбоям „синема“ до неузнаваемости меняет уклад их жизни, нравы и
привычки.
В един от каубойските градове на Дивия Запад с традиционните за тях стрелби, ругатни и побои се появява тих мисионер на киното мистър Фест. Киното променя до неузнаваемост живота, нравите и навиците им. Каубоите променят отношението си и към
библиотеката:
- Живеят си хората! Влюбват се, ходят на театър, в библиотека... библи...
- Не ругай, Били!
- В биб-ли-о-те-ки...
Източник: All You Need Is Love45
Затова ще изглежда все по-старомодна идеята за изолиране от света в
уютната самота на семейната библиотека – такава е реакцията на Рет Бътлър в
„Отнесени от вихъра”, когато умира от страх за живота на своята ненагледна
Скарлет О’Хара!
В книгата на стр. 36/ №32
Отнесени от вихъра: Библиотеката като сакрално пространство за романтичните
двойки. Именно там и Скарлет признава любовта си към Ашли. Идеята за изолиране от
света в уютната самота на семейната библиотека – такава е реакцията на Рет Бътлър в
„Отнесени от вихъра”, когато умира от страх за живота на своята ненагледна Скарлет
О’Хара.
Източник: All You Need Is Love
Светът на братята Харбър и Уилбър (който много иска да умре) изпитва неотложна нужда от подреждане – също както фамилната им прекрасна книжарница
за стари и ценни издания. Тя играе важна роля във филма – сред лавиците с томове литература се завихрят любовта, състраданието, нежността и сърдечната грижа, за
да се превърнат в лечебен елексир за душите на героите.
В книгата на стр. 85/ №146: Уилбър иска да се самоубие
За книжарница за употребявани книги (second-hand bookshop)
По историята на писателката Лоне Шерфиг (Lone Scherfig)
Светът на братята Харпър и Уилбър (който много иска да умре) изпитва
неотложна нужда от подреждане – също както фамилната им прекрасна книжарница за
44

От информацията за сайта „Нарком. Все киноновинки и шедевры кинов формате HD”, която открихме,
не става ясно дали той е пиратски. Във всеки случай не тук пишещият е ползвателят му, а М. Цветкова.
<http://narkom.su/7265-chelovek-s-bulvara-kapucinov-1987-hd-720.html>.
45
Damianova, Svetly. Къщите за книги в услуга на киното. // All You Need Is Love (Блог на Светли
Дамянова), 10.08.2005, <http://svetly-allyouneedislove.blogspot.com/2011/05/blog-post_24.html>. Публикуваните анотации, както авторката посочва, са от сп. „Екран”, август 2005, което означава, че те са авторски, т.е. защитени.
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стари и ценни издания. Тя играе важна роля във филма – сред лавиците с томове
литература се завихрят любовта, състраданието, нежността и върдечната грижа, за да се
превърнат в лечебен елексир за душите на героите.
Уилбър има склонност към самоубийство и по-големият му брат Харбър прекарва по-голямата част от своя живот в спасяване на живота на Уилбър, търпеливо опитвайки се да го убеди, че има причина да живее. След смъртта на баща им братята наследяват книжарница, превърнала се в антиквариат поради времената и неуспешния бизнес. Харпър от години се грижи за баща си и за книжарницата, като държи баща им да
не влиза в близката болница.
Във филмографията, копирано от: Уилбър иска да се самоубие46
Уилбър има склонност към самоубийство и по-големият му брат Харбър прекарва по-голямата част от своя живот в спасяване на живота на Уилбър, търпеливо
опитвайки се да го убеди, че има причина да живее. След смъртта на баща им братята наследяват книжарница, превърнала се в антиквариат поради времената и неуспешния бизнес. Харбър от години се грижи за баща си и за книжарницата, като държи баща им да не влиза в близката болница.
Източник: Шест: Знакът на звяра (2004)47
В последните дни преди Армагедон, брутален диктатор управлява Земята. Използвайки високотехнологично средство за наблюдение от сателити, чрез сложен имплант, Комуналното полицейско управление проследява всяка една оставена дигитална или физическа следа. За човечеството свободата е само приятен спомен, а съпротивлението значи само смърт. Двама политически затворници (Дейвид Уайт, Кевин Доунс) срещат мистериозен непознат (Стивън Болдуин), който държи ключът
към тяхното бягство и оцеляването на човечеството. Без затворниците да узнаят,
КПУ агенти сключват сделка с затворник (Джефри Дийн Морган) за живота му в
замяна на предателството на Християнските ренегати. Тези трима непонятни
съозника трябва да се спасят от острието на палача, да осуетят хайката на полицейските агенти (Ейми Муун, Брад Хелър) и да обединят сили с най-издирвания беглец:
водачът на съпротивата (Козмо Майкъл). Евентуален провал би означавал смърт за
цялото човечество, срутване на съпротивата и съответното отнемане на всеки последен човешки живот от врага.
В книгата на стр. 34/ 28: Шест. Знакът на звяра
В последните дни преди Армагедон, брутален диктатор управлява Земята. Използвайки високотехнологично средство за наблюдение от сателити, чрез сложен имплант, Комунално полицейско управление проследява всяка една оставена дигитална
или физическа следа. За човечеството свободата е само приятен спомен, а съпротивлението значи само смърт.
Източник: 10 романтични книжни сцени от филми48
Синеоката Зоуи Дешанел в "500 дни на любовта" (500 Days of Summer, 2010)
среща обекта на своето желание, докато най-спокойно си чете "Портретът на Дориан Грей" на Оскар Уайлд. "Ами ако вместо това бях отишла на кино?", пита се тя.

46

<http://kino.dir.bg/film.php?id=3881>.
<http://hristiqni.com/-online/filmi-za-svalyane/250-six-the-mark-unleashed-2004>.
48
<http://old.azcheta.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=16&Itemid=109>.
47
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В книгата на стр. 44/ №44: 500 дни на любовта
Зоуи Дешанел среща обекта на своето желание, докато най-спокойно си чете
„Портретът на Дориан Грей” на Оскар Уайлд. „Ами ако вместо това бях отишла на
кино”, пита се тя.
В романтичния мюзикъл "Клоунско лице" (Funny Face, 1957) героинята на Одри
Хепбърн Джо е леко смотана продавачка в книжарница, която среща любовта на живота си именно зад книжния щанд. Героят на Фред Астер във филма е моден фотограф, който открива Джо за света.
В книгата: стр. 84/ №143: Клоунско лице
В романичния мюзикъл Джо, героинята на Одри Хепбърн, е леко смотана продавачка в книжарница, която среща любовта на живота си именно зад книжния щанд. Героят Фред Астер във филма е моден фотограф, който открива Джо за света.
Източник: This page can’t be displayed49
Аш (Брус Кембъл) и четирима негови приятели пристигат в планинска хижа на
ваканция. Въпреки, че изглежда изоставена и страховита това не ги стряска и те се
настаняват. След малка обиколка на хижлето, в мазето те откриват магнетофон и
много странна книга. Като включват магнетофона те чуват запис направен от стар
археолог, който е успял да преведе текста от страховитата книга. Пускайки записа
се прознасят древни думи, с които се отключва ужасно зло. Скоро единия от тях бива
обладан от това зло и кървавата баня започва...
В книгата на стр. 59/ №77: Злите мъртви 1
Аш и четирима негови приятели пристигат в планинска хижа на ваканция. Въпреки, че изглежда изоставена и страховита това не ги стряска и те се настаняват. След
малка обиколка на хижлето, в мазето те откриватмагнетофон и много странна книга.
като включват магнетофона те чуват запис направен от стар археолог, който е успял да
преведе текста от страховитата книга. пускайки записа се произнасят древни думи, с
които се отключва ужасно зло. Скоро единият от тях бива обладан от това зло и кървавата баня започва.
Аш се бори със себе си и злото, което се опитва да го обладае, изведнъж до
прокълнатата хижа се добират закъсали пътници и се натрисат на него и неговата
лудост. В началото никой от тях не иска да му повярва, за случилото се и си мислят,
че той е избил всички. След време обаче смъртоносното зло се завръща и всичко започва. Появяват се демони, от тайнствената книга “Некрономикон” се разбират още
много неща за това зло и как то е било победено от мистериозен войн в средните векове, или някаква фентъзи вселена.
В книгата на стр. 59/ №78: Злите мъртви 2
Аш се бори със себе си и злото, което се опитва да го обалдае. Изведнъж до прокълнатата хижа се добират закъсали пътници и попадат на него и неговата лудост. В
началото никой от тях не иска да му повярва за случилото се и си мислят, че той е
избил всички. След време обаче смъртоносното зло се завръща и всичко започва. Появяват се демони, от тайнствената книга „Некромикон” се разбират още много неща за
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Торент тракерът www.bt.wrzru.com е спрян и в момента не е възможно свързването с него. Браузърът
отпраща към: <http://bgtorrentz.net/2013/09/02/added-a-new-torrent-tracker-vip-data-info/>. Същата анотация
може да се намери на адрес: <http://arenabg.com/torrents/the-evil-dead-trilogy-289614/>, както и на други еадреси.
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това зло и как то е било победено от мистериозен войн в средните векове или някаква
фентъзи вселена.
След като е победил поредния ужас на злото от некрономикона, Аш няма друг
избор освен да попадне в дивото минало. Във времена на рицари, зли демони и епични
битки в името на доброто. Когато се пяовява с моторна резачка и двуцефка (boomstick), нещата започват да се променят коренно. Аш ще се опита да се завърне в своето време с помощтта на некрономикона като преди това неутрализира това зло завинаги, ала нещата се объркват, при Аш винаги всичко се обърква, и вместо това събужда армия от мъртъвци водена от първичното зло.
В книгата на стр. 59/ 79: Злите мъртви 3
След като е победил поредния ужас на злото от Некромикона, Аш няма друг избор освен да попадне в Средновековието. Във времена на рицари, зли демони и епични
битки в името на доброто. Когато се появява с моторна резачка и двуцефка, нещата започват да се порменят коренно. Аш ще се опита да се завърне в в ХХ век с помощта на
„Некромикон” (Книгата на мъртвите), като преди това неутрализира това зло завинаги.
Но нещата се объркват и вместо това събужда армия от мъртъвци, водена от първичното зло. Книгата е обектът на приключението, търсеният предмет.
Източник: Смъртоносно заклинание50
През 1948 г. в Лос Анджилис всички използват магия и то за всичко – от правенето на коктейли, които се бъркат и разливат сами, до домашните прислужници –
зомбита. Положението е особено тежко за Хари Лавкрафт – частен детектив, който се оказва единствения човек в града, който не използва магия. Именно това е причината Хари да бъде нает от Еймъс Хакшау – най-богатия мъж в Ел Ей, за да открие
откраднатата книга на злото, която крие ключа към световната мистична сила. Разполагащ само с 48 часа, Хари трябва да действа наистина бързо – пълнолунието наближава, зомбитата дебнат отвсякъде, а някой е на път да промълви смъртоносно
заклинание…
В книгата на стр. 60/ 80: Смъртоносно заклинание
Сюжетът е по произведение на Х. Ф. Лавкрафт.
Лос Анджелис, 1948 г. Частният детектив Хари Филип Лавкрафт търси откраднатата книга с всички сатанински проклятия – „Некромикон”.
През 1948 г. в Лос Анджелис всички използват магия и то за всичко – от правенето на коктейли, които се бъркат и разливат сами, до домашните прислужницизомбита. Положението е особено тежко за Хари Лакрафт – частен детектив, който се
оказва единствения човек в града, който не използва магия. Именно това е причината
Хари да бъде нает от Еймъс Хакшау – най-богатият мъж в Ел Ей, за да открие откраднатата книга на злото, която крие ключа към световната мистична сила. Разползагащ
само с 48 часа, Хари трябва да действа наистина бързо – пълнолунието наближава, зомбита дебнат отвсякъде, а някой е на път да промълви смъртоносно заклинание.
Източник: Безименният: Завръщането51
Майсторът на хоръра Х. П. Лавкрафт, вдъхновил създаването на оригинала Безименният, представя и втората част - Безименният: Завръщането.
Рандолф Картър (Марк Кинсли Стивънсън) разследва поредица от странни
убийства в местния университет. Доказателствата го отвеждат към магьосник от
50
51

<http://www.tvtv.bg/movies/view/id/5343>.
<http://kino.dir.bg/film.php?id=5253>.
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17-ти век, чиито експерименти в областта на квантовата физика са регистрирали
енергия от друго измерение.
Дълбоко в земните недра живее полужена-полудемон, която иска да излезе на
повърхността. Способна да изменя времето и пространството, тя взима жертви
всеки път. С помощта на ексцентричен професор (Джон Рис-Дейвис), Картър използва съвременната наука и древните ритуали, за да се пребори със свръхестественото
чудовище Безименният.
В книгата на стр. 60/ 81: Неназовимото
Сюжетът е по произведение на Х. Ф. Лъвкрафт.
Рандолф Картър разследва поредица от странни убийства в местния университет. Доказателствата го отвеждат към магьосник от XVII век, чиито експерименти в
областта на квантовата физика са регистрирали енергия от друго измерение.
Дълбоко в земните недра живее полужена-полудемон, която иска да излезе на
повърхността. Способна да изменя времето и пространството, тя взима жертви всеки
път. С помощта на ексцентричен професор, Карър използва съвременната наука и древните ритуали, за да се пребори със свръхествственото чудовище Безименният.
Източник: Zamunda.NET52
В Бостън през 1691 година магьосник е осъден на смърт, но използвайки силите
си, успява да избяга и да се пренесе в бъдещето (нашето настояще) заедно с упорито
преследващия го ловец на вещици. Той тръгва в търсене на трите части от Дяволската Библия докато е преследван и от жена, в чиято къща е бил. Въпреки опитите
да бъде спрян, той продължава, защото в книгата е описано истинското има на Бог,
което би му позволило да разруши света...
В книгата на стр. 66/ №100: Магьосник
В Бостън през 1691 г. магьосник е осъден на смърт, но използвайки силите си,
успява да избяга и да се пренесе в бъдещето (нашето настояще) заедно с упорито преследващия го ловец на вещици. Той тръгва в търсене на трите части от Дяволската
Библия докато е преследван и от жена, в чиято къща е бил. Въпреки опитите да бъде
спрян, той продължава, защото в книгата е описано истинското има на Бог, което би му
позволило да разруши света. Подобен на „Деветата порта”.
Източник: Любителката на мистерии: Изкупление53
Стара приятелка на Саманта я кани на тържеството на своя баща и изтъкнат писател Джак Стенинг по случай предстоящото завършване на документална
книга, за която се очаква да вкара в затвора закоравял убиец. Скоро след началото на
партито Джак е открит обесен в кабинета си. Дали наистина сам е отнел живота
си?
Саманта обмисля всички възможности и е твърде скептична към теорията за
самоубийство. Когато собственият й живот бива застрашен, любителката на мистерии се оказва главната героиня в озадачаващо и съвсем реално криминале, но тя и
не е очаквала по-малко...
52

В своя отговор на моята рецензия М. Цветкова определя сайта „Zamunda.NET” като пиратски. Отново
подчертавам, че не аз съм този, който съм плагиатствал оттам. <http://zamunda.net/>.
53
<http://www.cinefish.bg/Lyubitelkata-na-misterii-Izkuplenie-Mystery-Woman-Redemption-id25862.html>.
Налична иформация – в сайта: „Copyright 2014 Cinefish.bg”, което означава, че анотациите са защитени.
Същата анотация може да се намери и на адрес: <http://www.slusham.com/otchakvay-po-nova-izbranipredstoyashti-filmi.html>, а и на други места. М. Цветкова си знае, откъде е плагиатствала.
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В книгата на стр. 74/ №120: Любителка на мистерии: Изкупление
Стара приятелка на Саманта я кани на тържеството на своя баща и изтъкнат писател Джак Стерлинг по случай предстоящото завършване на документална книга, за
която се очаква да вкара в затвора закоравял убиец. Скоро след началото на партито
Джак е открит обесен в кабинета си. Дали наистина сам е отнел живота си? Саманта обмисля всички възможности и е твърде скептична към теорията за самоубийство. Когато
собственият й живот бива застрашен, любителката на мистерии се оказва главната героиня в озадачаващо и съвсем реално криминале, но тя и не е очаквала по-малко.
Източник: Грешка 404. Страницата не е намерена54
Криминалният психолог д-р Хелън Хъдсън (Сигърни Уивър) се озовава в центъра
на смъртоносна игра, започната от зловещия сериен убиец, наричащ себе си „Имитаторът".
Неговият стил е да копира почерка на известни серийни убийци от миналото,
за да стане най-известния престъпник на своето време. Д-р Хъдсън има важно място
в извратените планове на убиеца, а детектив Монахан (Холи Хънтър) има тежката
задача да залови мистериозния престъпник, преди да е извършил поредното ужасяващо убийство.
В книгата на стр. 78/ №129: Имитаторът
Криминалният психолог д-р Хелън Хъдсън се озовава в центъра на смъртоносна
игра, започната от зловещия сериен убиец, наричащ себе си „Имитаторът”. Неговият
стил е да копира почерка на известни серийни убийци от миналото, за да стане най-известния престъпник на своето време. Детектив Монахан има тежката задача да залови
мистериозния престъпник, преди да е извършил поредното убийство.
Източник: Образ библиотеки и библиотекаря в кинофильмах55
Главная героиня Вера Клюева – не только библиотекарь, но и яркая личность.
Она – постчеховская интеллегентка, возвышенная и воздушная, излувчающая свет душевной утонче6нности. Вера – филолог по образованию, увлечена творчеством Чехова, готовится писать диссертацию. Круг ее профессиональных интересов не ограничен библиотечными стенами. Тем обиднее услышать брошенное мужем оскорбление:
„Ну и кто ты такая? Библиотекарша на сто рублей с дурацкими идеями о всяких
диссертациях!“ И жена ушла, чтобы не быть несчастной.
В книгата на стр. 87/ №151: Жена ушла
Главната героиня Вера Клюева е не просто библиотекар, а и ярка личност. Постчеховска интелектуалка, възвишена и въздушна, излъчваща светлината на душевна
изтънченост. Вера е филолог по образование, увлечена от творчеството на Чехов и се
готви да пише дисертация. Кръгът от професионалните й интереси не е ограничен
между библиотечните стени. Обидно й е да слуша подхвърленото от мъжа й оскръбле54

<http://novatv.bg/404> – страницата в момента не е активна. Същата анотация фигурира и на адреси:
<http://bg-torrents.com/details.php?id=89a0cb4fc822e9852075f3f00383e6a76f1bf1b8>;
<http://www.zamunda.net/catalogue.php?catalog=movies&comb=no&g2=1&g4=1&g9=1&letter=c&page=13>;
<http://avatar-bg.org/index.php?page=torrent-details&id=389fbf2f96a238acf7eb8770b23459a7d12e2bd3>;
<http://arenabg.com/torrents/copycat-1995-bgsubs-dvd5-pal-289014/>.
55
Плагиатстваните анотации от този институционален сайт са защитени.
<http://dzlib.ru/index.php?/chitatelyam/bibliotekiibibliotekari/obraz-biblioteki-i-bibliotekarya-vkinofilmax.html>.
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ние: „И каква си ти? Библиотекарка на заплата сто рубли с глупави идеи за всякакви
дисертации!”. И жената го напуска, за да не бъде нещастна.
Скромной библиотекарше Ксении, жене милиционера, неожиданно достается в
наследство немалый счеть в банке, новый «Мерседес» и огромная сталинская квартира, в которой имеется свой „скелет в шкафу“. За стеллажом с фолиантами скрыта потайная комната с запертым в ней маньяком, сыном бывшего секретаря ЦК
КПСС, за злодеяния которого в свое время был казнен отец главной героини.
В книгата на стр. 87/ №149: Блюз опадающих листьев
Скромната библиотекарка Ксения, съпруга на полицай, получава неочаквано в
наследство солидна слетка в банката, нов „Мерцедес” и огромен апартамент в сталински стил, който си има свой „скелет в гардероба”. Зад стелажите с фолианти е скрита
тайна стая със заключен в нея маниак, син на бившия секретар на ЦК на КПСС, за
чието престъпление преди време е бил осъден бащата на главната героиня.
Фильм о судьбах трех юных провинциалок, приехавших в Москву учиться, а заодно искать счастья. Главная героиня полюбила, но была покинута. Однако она не
отчаялась, сумела в одиночку вырастить дочь и к тому же сделать блестящую карьеру. Наконец жизнь дает ей встречу с прекрасным человеком и настоящее счастье…
Одна из подруг решила, что хорошего мужа можно найти в читальном зале
Государственной библиотеки имени В. И. Ленина, куда она и отправилась.
В книгата: стр. 88/ №153: Москва не вярва на сълзи
Филм за съдбата на три млади провинциалистки, пристигнали в Москва да учат,
а заедно с това и да търсят щастието си. Едната от приятелките решава, че истинският
мъж може да се открие в читалнята на Държавната библиотека В. И. Ленин, и се отправя натам.
Фильм состоит из трех самостоятельных новелл, объединенных фигурой главного героя – студента Шурика, попадающего в самые невероятные ситуации. В „Напарнике“ – Шурик сражается с хулиганом Верзилой, в „Наваждении“ – весьма оригинальным способом готовится к экзамену, в „Операции Ы“ – предотвращает „ограбление века“, которое собирается совершить знаменитая троица – Трус, Балбес и
Бывалый.
В этом ряде отечественных комедий библиотека как таковая отсутствует, но
отдельные персонажи ее все-таки упоминают, причем некоторые из подобных фраз
становятся крылатыми и даже оказывают влияние на последующие фильмы. Здесь,
безусловно, следует назвать комедию с сакраментальным вопросом: „Скажите, пожалуйста, как пройти в библиотеку?“ – „В два часа ночи?!“.
В книгата на стр. 88/ №153: Операция...
Филмът се състои от три самостоятелни новели, обединени от фигурата на студента Шурик, попадащ в най-невероятни ситуации.
Библиотеката като обект отсъства, но я споменават отделни персонажи, при което фразите им стават крилати и дори оказват влияние върху следващите филми. Тук е
запомнящ се следният съкрален въпрос: „Моля да ми кажете, как се влиза в библиотеката?” – „В два часа през нощта?!”.

***
На един следващ етап от работата ми върху въпросния опус, излязъл от името на
кандидат-професора М. Цветкова и с фирмата „Софийския университет” за авторитет,
се върнах отново към нейните плагиатства от интернет. Без особена трудност открих
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още множество копирани чужди (български и руски) анотации в т.нар. филмова база
данни (филмография). Прилагам ги по-долу във вид на таблица (пояснение – за автентичност е запазен шрифтът и цветовото оформление на оригиналните, както и правописът и на оригинала, и на книгата). Посочени са и адресите, от които е плагиатствано,
тъй че при желание читателят може да ги провери:
Филмова база данни за емпиричното
книгоизнание. Книги и четене в
аудиовизуална трансмедойност

Източник на преписване
в интернет

132. На женска територия/ In the Land of Women
(2007)
Животът на млад писател, телевизионен сценарист
е напълно объркан след като не се получава
любовната му връзка с прочута актриса. Картър
поема към предградията да се грижи за своята баба
и да излекува разбитото си сърце.
134. Тъмната половина/The Dark Half (1993)
Базиран на романа на Стивън Кинг (The Dark Half,
1989).
Години наред писателят Тад Боумонт е успявал да
укротява своята „тъмна половина” – криещата се
под повърхността страна от неговата личност,
помагаща му да създава смразяващи истории,
които карат читателите му да треперят от страх. Но
когато Боумонт решава да престане да пише тези
истории, той неволно предизвиква кървава верига
от събития, в които ще оцелее само едната
половина. С надеждата да се дистанцира от своите
романи за убийства и от името на Джордж Старк,
което използва като псевдоним при посането им,
Боумонт си подготвя собственото убийство:
медийна сензация, която ще отстрани Старк
завинаги. Но когато хората около него са намерени
жестоко убити, а неговите отпечатъци – на
местопрестъплението, Боумонт осъзнава, че Старк
е заживял самостоятелен живот и търси своята
ужасяваща вендета.
144. Бубен, барабан (Русия, 2009)
Библиотекарката Екатерина Артемовна,
последният бастион на културата в умиращия
миньорски град, скърца със зъби на посетителите,
повреждащи книгите, чете от сцената откъси от
Киплинг, а вечер, маскирана с шапка, продава на
пътниците от преминаващия влак „Анжелика”,
открадната от библиотечния фонд. Животът на
тази хладнокръвна жена се променя, когато вижда
на площада строен мъж в морска униформа и
открива у него сродна душа.
152. Влюблен по собственному желанию (Русия,
1982)
Известен бивш спортист, а в момента пропил се
работник, се запознава със самотна библиотекарка.
Тя ходи из хранилището в „специално облекло” –
халат без размери в мрачен тъмносин цвят. Но зад
външната непривлекателност е скрита хармонична
душа. В хода на действието невзрачната
библиотекарка, получила любов, се преобразява в
привлекателна жена.

Живота на млад писател е напълно объркан след
като не се получава любовната му връзка с прчута
актриса, Картър поема към предградията да се
грижи за своята баба и да излекува разбитото си
сърце. (...)
http://mymovie.hostoi.com/mv.php?mid=593
Режисьор: Джордж А. Ромеро
В ролите: Джули Харис, Тимоти Хътън, Майкър Рукър, Ейми Мадигън
Адаптиран сценарий: Джордж А. Ромеро
По романа на: Стивън Кинг
Световен разпространител: Metro Goldwyn Mayer
Разпространител видео: Мей Стар
Години наред писателят Тад Боумонт (носителят на Оскар® Тимоти
Хътън) е успявал да укротява своята “тъмна половина” – криещата
се под повърхността страна от неговата личност, помагаща му да
създава смразяващи истории, които карат читателите му да треперят
от страх. Но когато Боумонт решава да престане да пише тези
истории, той неволно предизвиква кървава верига от събития, в
които ще оцелее само едната половина! Майсторите на ужаса Стивън
Кинг (“Сиянието”) и Джордж Ромеро (“Нощта на живите мъртви”)
комбинират талантите си за създаване на този “увлекателен и
страховит филм, който разкрива нови и шокиращи начини за
стряскане.” (L.A. Reader)!
С надеждата да се дистанцира от своите романи за убийства и от
името Джордж Старк, което използва като псевдоним при писането
им, Боумонт си подготвя собственото убийство: медийна сензация,
която ще отстрани Старк завинаги. Но когато хората около него са
намерени жестоко убити, а неговите отпечатъци - на
местопрестъплението, Боумонт осъзнава, че Старк е заживял
самостоятелен живот и търси своята ужасяваща вендета!

http://kino.dir.bg/film.php?id=3713

Библиотекарь Екатерина Артемовна (Негода, первый выход на
экран за 17 лет), последний бастион культуры в умирающем
шахтерском городке, цыкает зубом на посетителей, портящих
книги, отвергает ухаживания вежливого дантиста-мафиози,
дрессирует помощницу (Лядова), читает со сцены из Киплинга —
про «владей собой среди толпы смятенной», а по вечерам,
замаскировавшись уродской шапкой, продает пассажирам
проходящих электричек «Анжелику», украденную из библиотечных
фондов. Когда на главную площадь города десантируется
решительный, похожий на Путина мужчина в новенькой флотской
форме (Куличков), стальная женщина видит в нем родственную
душу и на радостях несколько размякает — как выяснится,
преждевременно....

http://www.afisha.ru/movie/194845/review/303678/
Бывший спортсмен, а теперь опустившийся от беспросветных кутежей
бездельник звонит случайной знакомой в надежде на то, что она
поможет ему разрешить очередную проблему с "трешкой". Но знакомая
оказалась весьма серьезной библиотекаршей и всегда готова помочь
тем, кто в ней нуждается. Зная о своей непривлекательности, она также
знает и то, что если поставить цель, то можно всего добиться. С
помощью аутотренинга, например, можно даже влюбиться друг в друга.
Главное, чтобы этот другой хотя бы был.

http://filmix.net/33392-vlyublen-po-sobstvennomuzhelaniyu-1982.html
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155. Как пройти в библиотеку? (Русия, 2012)
Собственикът на верига от нощни клубове Олег
Баринов на път за работа влиза в районната
библиотека. Желанието му е да дари ненужните
книги от жилището си, които възпитанието му не
му позволява да изхвърли. В библиотеката се
запознава с Алла – невзрачна, незабележима млада
библиотекарка, която в началото с нищо не го
впечатлява. Не му е до Алла: има огромни
проблеми с една от градските банди. Устройват му
клопка с подхвърлени наркотици. След
освобождаването му от ареста Баринов е принуден
да предаде успешния си бизнес на бандитите.
Оказал се без работа, внезапно си спомня за
тайнствената библиотекарка и я кани на вечеря.
179. Тетрадката/The Notebook (2004)
Възрастен мъж всеки ден чете на възрастна жена в
старчески дом по една страница от старателно
подвързана тетрадка. Топлият му глас задържа
вниманието й, но думите не стигат до нейното
съзнание. Жената е болна от Алцхаймер.
181. Писък 4/Scream 4 (2011)
Сюжетът се развива 10 години след случилото се в
третата част. Сидни Прескът се е превърнала в
изключително успешна писателка след
публикуването на книгата си „Out of the Darkness”,
която разказва за нейния живот. Когато от
издателството убеждават Сидни да се завърне в
градчето Уудсбъро, за да рекламира книгата си, тя
заминава с нежелание, придружена от своята
издателка. Там тя се среща с братовчедка си Джил
и някои стари познати, която я карат да забрави за
ужасните неща, които са се случили в градчето.
Радостта обаче бързо преминава в отчаяна борба за
оцеляване, когато убиецът с призрачната маска се
завръща отново в Уудсбъро.
182. Предложението/ The Proposal (2009)
Книгоиздателката Маргарет е застрашена от
депортиране в Канада, защото визата й е изтекла.
За да избегне това, тя решава да сключи фиктивен
брак с Андрю Паксън – нейния дългогодишен
асистент. Андрю се съгласява при условие, че след
това Маргарет го повиши в редактор и публикува
неговата книга.

Владелец сети ночных клубов Олег Баринов по пути на работу
заезжает в районную библиотеку, чтобы отдать ненужные
книги, которых дома у него накопилось великое множество, а
выбрасывать их на помойку жаль… В библиотеке он знакомится
с Аллой — невзрачной, незаметной девушкой-библиотекарем, у
которой не жизнь, а унылая проза. Сначала Алла не производит
на него ни малейшего впечатления, да и он явно не герой ее
романа. И Олегу сейчас не до женщин, ведь его жизнь — как
криминальное чтиво! Одна из городских банд настаивает на
том, чтобы в клубах Баринова торговали наркотиками. Он не
соглашается, а бандиты начинают угрожать его партнеру
Роману, и тот выходит из бизнеса.
Жанр: Криминал
Выпущено: Россия
Режиссер: Евгений Малков
В ролях: Евгений Сиротин, Никита Емшанов, Татьяна
Черкасова, Тарас Бибич, Алексей Рыбин

http://kinorai.net/2012/01/kak-projti-v-biblioteku/
Тетрадката
The notebook
Възрастен мъж всеки ден чете на възрастна жена в
старчески дом по страничка от старателно подвързана
тетрадка. Топлият му глас задържа вниманието й, но
думите не стигат до нейното съзнание. Жената е болна от
Алцхаймер. (...)
http://www.purvite7.bg
Сюжетът на “Писък 4” се развива 10 години след случилото се в третата
част. Сидни Прескът (Нийв Кембъл) се е превърнала в изключително
успешна писателка след публикуването на книгата си “Out of the
Darkness”, която разказва за нейния живот. Междувременно, Гейл
Уедърс (Кортни Кокс) си има свое собствено предаване, а съпругът и
Дюи (Дейвид Аркет) се е завърнал на старата си работа - в
полицейското управление. Двамата са вече и родители на 10-годишната
Тейтъм (носеща името на сестрата на Дюи, която бе убита в “Писък 1”).
Когато от издателството убеждават Сидни да се завърне в градчето
Уудсбъро за да рекламира книгата си, тя с нежелание заминава,
придружена от Гейл и Дюи. Там тя се среща с братовчедка си Джил
(Ема Робъртс) и някои стари познати, които я карат да забрави за
ужасните неща които са се случили в градчето.
Радостта обаче бързо преминава в отчаяна борба за оцеляване, когато
убиецът с призрачната маска се завръща отново в Уудсбъро.

http://www.dnes.bg/trailers.php?id=1410

Книгоиздателката Маргарет е застр
. За да избегне това, тя решава,
че трябва да сключи фиктивен брак с Андрю Пакстън - нейния
асистент. Андрю се съгласява да участва, стига след това
Маргарет да го повиши в редактор, което е мечтата
,
където Андрю да запознае своята "годеница" със семейството си.
Двамата правят всичко по силите си да следват плана, който са си
определили, докато са обкръжени от нетипичното семейство на
Андрю и следени от целеустремен служител от емиграционните.
(...)

http://bg.wikipedia.org

183. Цветок дьявола/ The Devil’s Flower (2010,
Русия)
Колежанката Полина сънува загадъчно цвете на
вратата на средновековен замък, което не престава
да я преследва и на яве. Заедно с приятелката си,
увличаща се по мистиката, намират старинна
книга, потапяща ги в тайнствен свят на границата с
реалността. Сега Полина е преследвана не само от
мистичното цвете, но и от загадъчен тъмен конник,
към когото тя започва да изпитва непреодолимо
влечение.

Студентке колледжа Полине снится загадочный Цветок
на воротах средневекового замка, не перестающий
манить и преследовать ее наяву. Вместе с подругой,
увлекающейся мистикой, они находят старинную книгу,
которая погружает их в таинственный мир за гранью
реальности…
Теперь Полину преследует не только мистический Цветок,
но и загадочный темный Всадник, к которому
она начинает испытывать непреодолимое влечение…

http://www.kinopoisk.ru/film/276129/
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94. Д-р Уай в Ръкописите без думи/ Dr. Wai in
the Scriptures with No Words (1996, Китай)
Кит е автор на поредица от приключенски романи
за Приключенския крал, койтопреминава през
проблеми в личния си живот и бяга в света на своя
измислен герой. Реалността и измислицата се
редуват във филма, създавайки едно вълнуващо и
забавно приключение.
275. Мисли като мъж/ Think Like a Man (2012)
Действието е съсредоточено около четирима
приятели, чийто жени стриктно се ръководят от
написаното в едноименната книга на Стив Харви
(реална личност и реална книга, на която е базиран
филма). С прочитането на всяка една страница
любовният живот на двойките търпи промени.
Скоро мъжете разбират на какво се дължи този
обрат и самите те решават да прочетат книгата, за
да отвърнат достойно на удара.
282. Загадката/The Riddle/Тайна рукописи
(Загадка) (2007)
Слоган: „Разшифрирай посланието от миналото”.
Брендън Фоли ни представя едно много интересно
заглавие, в което той е режисьор и сценарист.
Сюжетът в „Загадката” се развива около
разследващия журналист Майк Съливан и няколко
мистериозни убийства, за които той иска да намери
истината. В хода на разследването Майк стига до
избеното помещение на стар Лондонски пъб, в
което открива ръкопис, представляващ незидавам
роман на Чаелз Дикенс, разказващ за подобни
убийства, но от преди сто години. Вниквайки все
по надълбоко в ръкописа, Майк започва да открива
много прилики със убийствата, които разследва.
Дали този неиздаван роман може да помогне за
разкриването на днешните престъпления.

Резюме : Кит (Джет Ли) е автор на поредица от
приключенски романи за Приключенския Крал,
който преминава през проблеми в личния си живот и
бяга в света на своя измислен герой. Реалността и
измислицата се редуват във филма, създавайки едно
вълнуващо и забавно приключение.
http://www.zamunda.net/catalogue

Рецензии:
Адаптация по едноименния роман на Стив Харви.
Действието е съсредоточено около четирима приятели,
чийто жени стриктно се ръководят от написаното в
романа на Харви. С прочитането на всяка една страница
любовният живот на двойките търпи промени. Скоро
мъжете разбират на какво се дължи този обрат и самите
те решават да прочетат книгата, за да отвърнат достойно
на удара. (...)

http://www.zamunda.net/catalogue

Брендън Фоли ни представя едно много
интересно заглавие в което той е режисьор
и сценарист. Сюжета в "Загатката" се върти
около разследващият журналист Майк
Съливан в ролята (Вини Джоунс) и няколко
мистериозни убийства, за които той иска да
намери истината. В хода на раследването
Майк стига до избеното помещение на стар
Лондонски пъб, в което открива ръкопис
представляващ неиздаван роман на Чарлз
Дикенс, разказващ за подобни убийства, но
от средата на миналия век. Вниквайки все
по надълбоко в ръкописа, Майк започва да
открива много прилики със убийствата
които той разследва. Дали този неиздаван
роман може да помогне за разкриването на
тези престъпления?..
http://filmreview.biz/viewmovie.php?id=517

325. Вещиците от Оз/ The Wiches of Oz (2011)
Дороти Гейл е зряла жена и преуспяваща
писателка на фентъзи книги за деца. Тя получава
покана да отиде в Ню Йорк, за да подпише договор
за филмиране на поредицата книги за „Страната на
Оз”. Много скоро Дороти разбира, че историите в
нейните книги са базирани на потиснатите й
детски спомени и че чудесата на Оз са съвсем
реални. Когато злата вещица от Запада се появява,
следвана от пълчища същества от мрака с идея да
пороби нашия свят, Дороти трябва да направи
всичко възможно, за да я спре. (...)

Резюме: Дороти Гейл е зряла жена и преуспяваща
писателка на фентъзи книжки за деца. Тя получава
покана да отиде в Ню Йорк, за да подпише договор
за филмиране на поредицата книжки за "Страната
на Оз". Много скоро Дороти разбира, че историите
в нейните книги са базирани на потиснатите и
детски спомени и че чудесата на Оз са съвсем
реални. Когато злата вещица от Запада се появява
следвана от пълчища същества от мрака с идея да
пороби нашия свят, Дороти трябва да направи
всичко възможно, за да я спре.

354. Дневник на бъдещето/ Mirai Nikki: Another
World (Япония, 2012)
Hoshiro Arata е мързелив студент, който смята, че
усилената работа сама по себе си е безполезна, и че
бъдещето не може да бъде променено. Но един ден
той получава по телефона си програмата „Дневник
на бъдещето”. Този дневник му позволява да прави
предсказания, които в последствие се сбъдват и
така той бива въвлечен в смъртоносна игра.

Резюме: Hoshino Arata е мързелив студент, който смята, че

http://musicdjice.ovo.bg;
http://subsland.com/subtitlescomments/The_Witches_
of_Oz_/_%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B8%D1
%86%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BE%D1%8
2_%D0%9E%D0%B7-22240.html&page=0
усилената работа сама по себе си е безполезна, и че
бъдещето не може да бъде променено. Но един ден той получава на
телефона си програмата "Дневник на бъдещето". Този дневник му
позволява да прави предсказания, които в последствие се сбъдват и
така той
бива въвлечен в смъртоносна игра.

http://www.easternspirit.org ; друг адрес: http://bgtorrents.com/details.php?id=51e81f76286108217f53ac9ef8a
856285c406651
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417. Стая 1408/1408 (2007)
Базиран на едноименния разказ на Стивън Кинг.
Резюме по книгата: Майк Енслин е специалист в
сферата на паранормалното и известен писател на
ужаси. Когато научава за странните истории в
хотел „Долфин”, Майк без колебания се отправя
натам. Въпреки предупрежденията на управителя
на хотела Джералд Олин, писателят се настанява в
стая 1408. Малко след това той разбира истинския
смисъл на думата „ужас”. Специалистът вече не се
нуждае от доказателства за новата си книга,а от
умения да се измъкне жив от капана на стаята.
12. Исус от Монреал/ Gesus de Monreal (1989)
Една читалня в Монреал е мястото за размисъл на
Даниел, нагърбил се с почти непосилната задача да
разкаже истината за последните дни на Христос.
37. В какво се превръщат мечтите/ What Dreams
May Come (1998)
Героят на Робин Уилямс като истински Орфей се
спуска към Ада, за да спаси от там любимата си
съпруга. По време на дългото и трудно пътуване
той се натъква на огромна летяща библиотека –
Райската библиотека.
38. Вълшебни играчки/ Shoebox Zoo/Зоопарк в
обувной коробке (тв сериал, 2004-2005)
(...) На 11-ия си рожден ден Марни получава
подарък от загадъчен мъж в антикварна
книжарница: кутия за обувки с четири издялани
келтски играчки животни, на които момичето може
да вдъхне живот. След празника изграчките
внезапно оживяват и започват да й разказват
странната история как са омагьосани от зъл
магьосник за това, че се опитали да откраднат
вълшебна книга със заклинания. С помощта на
тези луди приятели Марни потегля на епичната
мисия, за която е родена – да намери могъщата
Книга на забраненото познание, изгубена преди
хилядолетие изграниците на Шотландия. Марни
има само една календарна година, за да намери
Книгата, или заядливите й приятели от кутията за
обувки ще останат безжизнени статуетки и тъмната
магия ще се промъкне в нашия свят.(...)
42. Алиса и Букинист (1992)
Главният герой във филма е млад човек с прякор
Букиниста. Получава от баща си голямо
количество редки и ценни книги. Желание да
притежават тези книги имат много хора, сред
които и злият Крохин. За да разбере действителния
размер на съкровището на Букиниста, той изпраща
при него съблазнителната красавица Алиса.

Майк Енслин /Джон Кюсак/ е специалист в сферата
на паранормалното и известен писател на ужаси.
Когато научава за странните истории в хотел
„Долфин”, Майк без колебания се отправя натам.
Въпреки предупрежденията на управителя на
хотела Джералд Олин /Самюъл Л. Джаксън/,
писателят се настанява в стая 1408.

95. Книга на сенките/ Malefique (2002)
(...) В затворническа килия лежат читирима
затворници: Кариер – млад директор на фирма,
обвинен в мошеничество и предаден от съпругата
си, 60-годишният Ласал – интелектуалец, обвинен
в убийството на собствената си жена, Маркус –
транссексуален, мечтаещ за операция за смяна на
пола и умствено изостанал с прякора
Маргаритката. Една нощ зад тухла в стената
съкилийниците откриват стара книга, която се

Резюме : В затворническа килия лежат четирима
затворници: Карер (Gеrald Laroche) - млад директор
на фирма, обвинен в мошеничество и предаден от
съпругата си, 60-годишният Ласал (Philippe
Laudenbach) - интелектуалец, обвинен в убийствоно
на собствената си жена, Маркус (Clovis Cornillac) транссексуален, мечтаещ за операция за смяна на
пола и умствено изостанал, носещ прякора
Маргаритката (Dimitri Rataud). Една нощ зад тухла
в стената съкилийниците откриват стара книга,
която се оказва дневник на затворник на име
Денвър, лежал в същата килия в началото на XX

Малко след това той разбира истинския смисъл на
думата „ужас”. Специалистът вече не се нуждае от
доказателства за новата си книга, а от умения да се
измъкне жив от капана на стаята.

http://kino.dir.bg/open_video.php?id=53594
Една читалня в Монреал пък е мястото за размисъл за героя
на Лотар Блюто – Даниел, нагърбил се с почти непосилната задача
да разкаже истината за последните дни на Христос в невероятния
филм на Дени Аркан “Исус от Монреал”.

http://svetly-allyouneedislove.blogspot.com
Във фантастичната драма от 1998 г. "В какво се
превръщат мечтите" (What Dreams May Come) героят на
Робин Уилямс като истински Орфей се спуска към Ада, за
да спаси от там любимата си съпруга. По време на дългото
и трудно пътуване той се натъква на огромна летяща
библиотека.

http://www.dnevnik.bg/blogosfera/post.php?id=10288
На 11-тия си рожден ден Марни получава подарък от
загадъчен мъж в антикварна книжарница: кутия за обувки
с четири издялани келтски играчки животни, на които
момичето може да вдъхне живот! С помощта на тези луди
приятели, Марни потегля на епичната мисия, за която е
родена – да намери могъщата Книга на забраненото
познание, изгубена преди хилядолетие изграниците на
Шотландия.
Очакват ви неспирно приключение, магии и загадки от
историческите улици на Единбург, през красивата
шотландска провинция, до Северна Америка, където
забравената магия от миналото се сблъсква с един
съвременен континент и духовните традиции на
индианците. Марни има само една календарна година, за
да намери Книгата, или заядливите й приятели от кутията
за обувки ще останат безжизнени статуйки и тъмната
магия ще се промъкне в нашия свят...
http://www.cinefish.bg/Valshebni-igrachki-Shoebox-Zooid3326.html
«Алиса и Букинист» — российский художественный фильм 1992
года. Фильм снят Алексеем Рудаковым по сценарию, написанному
Андреем Дмитриевым из Центральной сценарной студии.

Сюжет

Главный герой фильма — молодой человек по прозвищу Букинист.
От своего отца он получил большое количество редких и ценных
книг. Эти книги хотят получить многие люди, среди которых богач и
злодей Крохин. Для того чтобы узнать о размере сокровища
Букиниста, он подсылает к нему обольстительную красавицу
Алису.http://www.cultin.ru/films-alisa-i-bukinist
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оказва дневник на затворник на име Денвър, лежал
в същата килия в началото на ХХ век. В дневника
са изписани магически заклинания, благодарение
на които може да се избяга на свобода. Скоро след
откриването на находката обаче, в килията
започват да се случват верига от зловещи и
необясними неща.
112. Мизъри/ Misery (1990)
(...) Действието на филма се развива около Пол
Шелдън, автор на любовни романи-бестселъри,
който, след автомобилна катастрофа, е спасен от
жена на име Ани Уилкс, медицинска сестра, която
твърди, че е най-голямата му почитателка. Тя
отвежда Пол в дома си и започва да се грижи за
него. Малко след това последният роман на Пол,
Детето на Мизъри излиза от печат. Като разбира,
че любимата й героиня умира, Ани държи Пол като
затворник, докато не напише нова книга, в която да
върне живота на Мизъри. Защото ако не го
направи, тя има много начини да го принуди.
Единият е иглата. Другият е брадвата. А ако и те не
помогнат, тя много ще се ядоса.
116. Любителката на мистерии: О, бебче/ La
libreria del mister: Libri, ricatti e biberon/ Mystery
Woman: Oh, Baby (2006)
Саманта Кинси колекционира мистерии и се
изявява като любител-детектив. Затова наследената
от чичо й книжарница за такъв вид литература я
изпълва с възторг, докато в един момент Саманта
не се оказва замесена в действителен трилър,
включващ странната смърт на един автор на
криминални бестселъри, изнудване и разтърсващи
смемейни тайни, заплашващи живота на самата
героиня.
118. Любителката на мистерии: Играта започва/
Mystery Woman: Game Time (2005)
Този път в центъра на вниманието на любителката
на мистерии попадат откраднати права за
компютърна игра. Появата на саможив и тайнствен
писател на криминални романи и автор на
компютърна игра в книжарницата на Саманта води
до убийството му. Това на свой ред отвежда
Саманта до поредица от открития, които за малко
не я вкарват в багажника на кола. Бурният брак на
автора, неуравновесеният му подрастващ син,
хитри крадци на харддискове, химически оръжия и
руската мафия – всички тези фактори изиграват
своята роля. Някой може да спечели цяло
състояние от играта, но не и зад решетките.
119. Любителката на мистерии: Уикенд на
загадките (2005)
Тя е запалена любителка на мистерии и
собственичка на книжарница, за която
престъпленията са удобно затворени между
страниците от романите на Агата Кристи и Дашиъл
Хамет, докато убийство в реалния живот не
превръща уикенд на забавления и игри в
смразяващо кръвта разследване.
121. Глава 27-ма/ Chapter 27 (2007)
Филм с главно действащо лице убиецът на Джон

век. В дневника се изписани магически заклинания,
благодарение на които може да се избяга на
свобода. Скоро след откриването на находката
обаче, в килията започват да се случват верига от
зловещи и необясними събития...

http://zamunda.net/details.php?id=215575&hit=1
Резюме : Действието на филма се развива около Пол
Шелдън, автор на любовни романи-бестселъри, който,
след автомобилна катастрофа, е спасен от жена на име
Ани Уилкс, медицинска сестра, която твърди, че е найголямата му почитателка. Тя отвежда Пол в дома си и
започва да се грижи за него. Малко след това
последният роман на Пол, Детето на Мизъри излиза от
печат. Като разбира, че любимата и героиня умира,
Ани държи Пол като затворник, докато не напише нова
книга, в която да върне живота на Мизъри. Защото ако
не го направи, тя има много начини да го принуди.
Единият е иглата. Другият е брадвата. А ако и те не
помогнат, тя много ще се ядоса – ама наистина много...

http://forum.gorna.net/viewtopic.php?t=116578

Саманта Кинси колекционира мистерии и се
изявява като любител-детектив. Затова
наследената от чичо й книжарница за такъв вид
литература я изпълва с възторг, докато в един
момент Саманта не се оказва замесена в
действителен трилър, включващ странната смърт на
един автор на криминални бестселъри, изнудване и
разтърсващи семейни тайни, заплашващи живота
на самата героиня.

http://www.potv.bg/seriali/p3_858_0.html

Този път в центъра на вниманието на любителката
на мистерии попадат откраднати права за
компютърна игра. Появата на саможив и тайнствен
писател на криминални романи и автор на
компютърна игра в книжарницата на Саманта води
до убийството му. Това на свой ред отвежда
Саманта до поредица от открития, които за малко
не я вкарват в багажника на кола. Бурният брак на
автора, неуравновесеният му подрастващ син,
хитри крадци на харддискове, химически оръжия и
руската мафия – всички тези фактори изиграват
своята роля. Някой може да спечели цяло
състояние от играта, но не и зад решетките.

http://www.slusham.com/otchakvay-po-nova-izbranipredstoyashti-filmi.html
Сюжет:Тя е запалена любителка на мистерии и
собственичка на книжарница, за която престъпленията са
удобно затворени между страниците от романите на Агата
Кристи и Дашиъл Хамет, докато убийство в реалния живот
не превръща уикенд на забавления и игри в смразяващо
кръвта разследване

http://www.cinefish.bg/Lyubitelkata-na-misterii-Uikend-nazagadkite-Mystery-Woman-Mystery-Weekend-id25614.html
Четвърт век след убийството на Джон Ленън (John Lennon)
независима канадска филмова компания се е заела да
продуцира филм, главно действащо лице в който е
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Ленън – Марк Дейвид Чапман. Изборът на „Глава
27-ма” за заглавие на филма е алюзия към найизвестната творба на Селинджър – романът
„Спасителят в ръжта”, в който има 26 глави. Тази
книга Чапман е посочил като вдъхновение за
убийството – той се е идентифицирал с главния
герой Холдън, мразещ лицемерите, за какъвто
Чапман е смятал Ленън.

извършителят на престъплението - Марк Дейвид Чапман
(Mark David Chapman). В неговата роля ще се превъплъти
Джаред Лито (Jared Leto). (...)
Изборът на "Chapter 27" (Глава 27-ма) за заглавие на
филма, разкрил е Флок, е алюзия към най-известната
творба на Селинджър - романът "Спасителят в ръжта", в
който има 26 глави. Тази книга Чапман е посочил като
вдъхновение за убийството - той се е идентифицирал с
главния герой Холдън, мразещ лицемерите, за какъвто
Чапман е считал Ленън.

128. Колекционерът/ The Bone Collector/ Власть
страха/Собиратель костей (1999)
Маниак извършва убийства по книга.
Линкълн Райм – професионален следовател, автор
на книги по криминалистика, в резултат на
нещастен случай се оказва прикован на легло. Но
продължава да разкрива престъпници и без да
става от леглото. Неговата колежка, младият
инспектор по дела с непълнолетни Амелия Донъхи
намира труп на мъж. След поредица зверски
убийства двамата стигат до извода, че в града
вилнеее маниак. На всяко местопрестъпление
някой оставя фрагменти от старинна рисунка.
Когато ги събират, разпознават печат от древна
книга. Амелия намира книгата – криминален
роман, в който подробно са описани всяко едно от
извършените убийства. Оказва се, че убиецът
действа съгласно съдържанието на тази книга.

Линкольн Райм (Дэнзел Вашингтон) —
профессиональный следователь, автор множества книг и
учебников по криминалистике, оказался прикованным к постели.
Его тело полностью парализовано, кроме одного пальца на левой
руке, которым он управляет персональным компьютером.
Линкольн отчаялся выздороветь, очередной приступ
дизрефлексии может вот-вот превратить его организм в "овощ", он
мечтает о самоубийстве и уже договорился об этом с врачом. Но
его планам не суждено сбыться. У него появился шанс не менее
успешно вычислить преступника, не вставая с кровати.
Молодой инспектор по делам несовершеннолетних Амелия
Донахи (Анджелина Джоли) находит труп мужчины, заживо
похороненного вблизи железнодорожных путей Нью-Йорка. Вскоре
ее и Райма сводит вместе расследование этого убийства. После
череды не менее зверских убийств они приходят к выводу, что в
городе орудует маньяк. На каждом месте преступления он
оставляет фрагменты старинного рисунка. Когда же их собирают
воедино, в нем угадывалась эмблемаиздания книг начала 20-го
века. Амелия находит её. Это оказывается детектив, в котором
подробно описаны и проиллюстрированы гравюрами каждое из
совершенных убийств. Выходит, убийца действует согласно
содержанию книги…(...) http://ru.wikipedia.org

http://www.avtora.com

141. С отличие/ With Honors (1994)
Монти е учител по право в Харвард и пише
дипломна работа. Когато компютърът му се
поврежда, му остава само едно хартиено копие.
Уплашен да не го загуби, веднага тръгва да го
копира, но се спъва и го изпуска в шахтата на
библиотеката. Докато претърсва мазето на
сградата, открива, че ръкописът му е намерен от
самонастанилия се скитник Саймън. Саймън
сключва сделка с Монти – срещу всеки ден
подслон и храна, осигурени от Монти, той му
връща по една страница от дипломната му работа.
150. Брак по расчету (Русия, 2002)
Провинциална библиотекарка вярва, че браковете
се извършват на небесата. Но когато върху нея и
баща й се стоварва огромен дълг, замисля спешно
да си намери богат съпруг, който би разрешил
всичките им материални проблеми. След
мнгобройни опити героинята разбира, че може да
разчита само на себе си. Купува микробус за
частни превози. А за шофьор наема свой съученик,
който отдавна е влюбен в нея.
185. Пистолет в чантата на Бети Лу/ The gun in
Betty Lou’s handbag (1992)
Героинята в американския комедиен детективски
филм Бети Лу Перкинс работи в тиха
провинциална библиотека. Обожава мъжа си
полицай, но той е твърде увлечен в работата си и
не й обръща внимание. Скромната и срамежлива
Бети страда от мисълта, че никой не я взема
насериозно. Веднъж Бети намира на речния бряг
истински пистолет, скрива го в чантата си, а след

Когато компютърът на студента в Харвард Монти се
поврежда, на него му остава само едно копие на
дипломната му работа. Уплашен да не го загуби, той
веднага тръгва да го копира, но се спъва и го изпуска в
шахта. Докато претърсва мазето на сградата, той открива,
че делото на живота му е намерено от самонастанилия се
скитник Саймън. Саймън сключва сделка с Монти - срещу
всеки ден подслон и храна, осигурени от Монти, той да му
връща по една страница от дипломната му работа.

http://www.btv.bg

Провинциальная библиотекрь (Наталья Курдюбова) была
уверена, что браки совершаются на небесах. Но когда на ней
и ее отце повис огромный долг, задумала срочно найти
богатого супруга, который уладил бы все материальные
проблемы. После многочисленных поисков героиня поняла,
однако, что может рассчитывать только на себя. Решив
начать собственное дело, она покупает микроавтобус, чтобы
заняться частным извозом. А в водители нанимает
одноклассника, который давно в нее влюблен. Режиссер –
Ю. Павлов. Мелодрама снята в 2002 г. и является частью
проекта «Русский Декамерон».

http://www.library.ru/3/reflection/cinema/index.php
Героиня американского комедийного детектива (1992,
режиссер Аллан Мойли) – Бетти Лу Перкинс (ее играет
Пенелопа Энн Миллер) – работает в тихой
провинциальной библиотеке. Она обожает своего мужа –
полицейского, но он слишком увлечен работой и не
обращает на нее внимания. Скромная и застенчивая
Бетти переживает, ей кажется, что не только муж, но и
весь остальной мир не воспринимает ее всерьез, все
видят лишь ее неловкость и забывчивость.
Однажды Бетти находит на речном берегу настоящий
пистолет, кладет его в сумочку, а затем, заигравшись,
стреляет в зеркало в общественном туалете. Оказавшись
арестованной, Бетти неожиданно для самой себя
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това се упражнява да стреля в огледалото на
обществената тоалетна. След като я арестуват,
Бети неочаквано и за себе си осъществява
своеобразен женски бунт: когато става ясно, че с
прибрания от нея пистолет е бил убит мафиот
(търговец на оръжие), тя поема вината за
престъплението. С тази странна постъпка
библиотекарката веднага става център на внимание
не само за собствения си мъж, но и за целия град.
Сега тя е звезда! Достолепният съдия възкликва:
„По-често трябва да се ходи в библиотека!”. (...)
171. Книгата на Рут: Пътешествие във вярата/
The Book ot Ruth: Journey of Faith (2009)
Библейска история, основана на книгата Рут.
Разказва за млада жена, изгубила мъжа си, но не
изгубила вяра и преданостт към майка му. Тя
оставя родината си и отива в друга страна, в
търсене на новия живот. Там намира бъдещия си
съпруг Вооз, намира вяра в Бога на Израил и влиза
в родословието на Исус Христос, благодарение на
своята преданост, вяра и търпение.
196. Думите/ The Words (2012)
(...) Романтичната драма проследява живота на
младия писател Рори Джансен, който с последния
си роман най-накрая постига желания успех сред
читателите в Америка. Но всъщност Рори не е
написал романа, а е откраднал текста от друг
писател. Младият човек разбира, че фокусирането
върху успеха и амбицията за сметка на морала и
честността може да доведе до непоправими
последици не само за него, но и за неговите найблизки хора.

устраивает своеобразный женский бунт: когда
выясняется, что из найденного ею пистолета был убит
мафиози, она признается в этом преступлении (которого,
конечно же, не совершала).
Своим странным поступком скромная библиотекарша
сразу завоевывает внимание не только собственного
мужа, но и всех жителей города. Теперь она настоящая
звезда! Солидный судья восхищенно восклицает: «Надо
чаще ходить в библиотеку!».
http://www.library.ru/3/reflection/cinema/index.php

Резюме : Библейска история основана на книгата
Рут. Разказваща за млада жена, изгубила мъжа си, но
не изгубила вяра и преданост към майка му. Тя
оставя родината си и отива в друга страна, в търсене
на новия живот.Там намира бъдещия си съпруг Вооз,
намира вяра в Бога на Израил и влиза в
родословието на Исус Христос, благодарение на
своята преданост, вяра и търпение.
http://g12tfm.eu/TFM-The%20Book%20of%20Ruth.html
Романтичната драма с Брадли Купър и Зоуи Салдана
“Думите” проследява живота на младия писател Рори
Джансен, който с последния си роман най-накрая постига
така желания успех сред читателите в Америка. Но има
един основен проблем – Рори не е написал романа, а е
откраднал материала от друг писател.
Докато миналото и действията му започват да оказват
своето влияние, а славата му продължава да се
увеличава, Рори е принуден да плати цената за това, че
си е присвоил творба написана от друг човек.
Скоро, младия писател разбира, че фокусирането върху
успеха и амбицията за сметка на морала и честността
може да доведе до непоправими последици не само за
него, но и за неговите най-близки хора.

http://www.cinefish.bg/Dumite-The-Words-id25582.html

198. Готвачът, крадецът, неговата жена и
нейният любовник/ The Cook, The Thief, His
Wife And Her Lover (1989)
Филм на Питър Грийнауей. Безскрупулният
негодник и гангстер Алберт, собственик на скъп
ресторант, прекарва всеки ден в заведението си,
отдавайки се на чревеугодничество. Той е
олицетворение на всичко лошо, античовек,
представител на високомерно семейство в найотвратителните му проявления. Съпровождащата
го жена, Джорджина, човек от съвсем друга
категория, забелязва да вечеря в ресторанта
приятен мъж – скромния библиотекар. Размяната
на погледи прераства в бурен роман. Свидетел и
покровител на техните страсти е Готвача, чиито
връх на кулинарния гений ще стане блюдо от трупа
на...библиотекаря.
281. Книга на Страшния съд/ Doomsday Boоk/
Книга судного дня (2012)
„Книга на Страшния съд” е корейски
апокалиптичен боксет с три самостоятелни кратки
истории, актуално замислени за края на 2012-та,
чиито основен акцент е упадъкът на човечеството,
който рано или късно ще доведе до неговото
изчезване като биологичен вид. Всяка от трите
части, озаглавени „Божествено съзидание”,

Повар, вор, его жена и её любовник
(The Cook, The Thief, His Wife And Her Lover)
Фильм одного из самых культовых режиссёров современности
Питера Гринэуэя является одним из самых ярких и сильных
его творений. Отъявленный негодяй и гангстер Альберт,
владелец дорогого ресторана, проводит в своём заведении
каждый день, отдаваясь чревоугодию. Он – олицетворение
всего дурного, античеловек, представитель семейства
«хозяев жизни» в самом отвратительном их проявлении.
Сопровождающая его жена, Джорджина, человек совершенно
иного склада, однажды замечает приятного мужчину,
скромного библиотекаря, ужинающего за соседним столиком.
Обмен взглядами выливается в бурный роман. Свидетель и
покровитель их страсти – Повар, вершиной кулинарного гения
которого станет блюдо из трупа… библиотекаря. (...)

http://www.library.ru/3/reflection/cinema/index.php

Doomsday Book e корейски апокалиптичен боксет с три
самостоятелни кратки истории, актуално замислени за
края на 2012-та. Първата е In A Brave New World от Yim
Pil-sung (Hansel & Gretel) Хвърлена на погрешното място
изгнила ябълка, предизвиквачудовищен вирус в Сеул,
преобразяващ погълналите отровената храна хора в
безчувствени, кръвожади зомбита. Хорърът, всъщност е
мизансцен за една иначе любовна история, в която
самоизяждането е логична проекция на безогледната
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„Новото поколение” и „Небесно създание”,
разказва битието на различни хора и тяхното
виждане за условния и фактически край на света.
В първата история „In A Brave New World” от Yim
Pilsung хвърлена на погрешното място изгнила
ябълка, предизвиквачудовищен вирус в Сеул,
преобразяващ погълналите отровената храна хора в
безчувствени кръвожади зомбита. Хорърът,
всъщност е мизансцен за една иначе любовна
история, в която самоизяждането е логична
проекция на безогледната консумация на ресурси.
Втората част е The Heavenly Creature от Kim Jiwoon. В недалечното бъдеще, когато изкуственият
интелект е неразделна патерица във всяко едно
звено на обществото, монасите от един храм
припознават в своя технобрат по молитви робот,
самия Буда. За производителите на робота,
„просветлението” не е нищо друго освен бъг в
позитронните вериги, лечимо единствено чрез
ликвидация на носителя. Паническият страх на
родителя да сподели мечтаната нирвана със своята
собствена рожба, да й преотстъпи духовното
лидерство, правят The Heavenly Creature найсилната част от антологията. Философска
интерпретация на Пепеляшка, през призмата на AI,
в която принципът е самия Създател, а смирението
е тясната буква.
Happy Birthday е затварящата цикъла трета
история. Счупило билярдната топка на баща си,
момиченце поръчва през мистериозен сайт
аналогична „осмица”. Поръчката пристига на
адреса под формата на десет километра дълъг
астероид. През цялото време преди фаталния удар
със Земята феноменът е наблюдаван и отразяван от
медиите. Комично-гениален абсурд, осмиващ
модерната параноя.
Създателите на филма използват явни мотиви от
популярни заглавия като „Заразно зло”, „Аз,
роботът” и „Армагедон”, за да разгледат една подълбока и абстрактна представа за препятствията,
които може би очакват човека в близко бъдеще, и
неговата способност да ги преодолее.
408. Хиляда думи/ A Thousand Words (2012)
В „Хиляда думи” Мърфи изпълнява ролята на
алчен и устат собственик на издателска агенция,
който разбира, че му остават да изговори само 1000
думи преди да умре – откритие, което го превръща
в съвсем различен човек.
286. Вещи в занаята/ The Craft (1996)
Едно ново момиче се мести в нов град със своето
семейство, за да започне нов живот. Там тя среща
група момичета, които живо се интересуват от
окултизъм и когато се съберат заедно, четирите
имат на практика неизмерима сила. Те могат да
правят всичко: от това да карат любимите им
момичета да се влюбват във тях, до...
възможностите има са неограничени. (...)
295. Имало едно време/ Once upon a time – tv
series (2011- )
И заживели щастливо, или всички мислели така.

свръхконсумация на ресурси. Втората част е The Heavenly
Creature от Kim Ji-woon (I Saw The Devil, A Tale of Two
Sisters, Тримата екстремни 2) В недалечното бъдеще,
когато изкуственият интелект е неразделна патерица във
всяко едно звено на обществото, монасите от един храм
припознават в своя техно-брат по молитви робот, самия
Буда. За прозиводителите на робота, “просветлението” не
е нищо друго освен бъг в позитронните вериги, лечимо
единствено чрез ликвидация на носителя. Паническият
страх на родителя да сподели мечтаната нирвана със
своята собствена рожба, да й преостъпи духовното
лидерство, правят The Heavenly Creature най-силната
част от антологията. Философска интерпретация на
Пепеляшка, през призмата на AI, в която принцът е самия
Създател, а смирението е тясната обувка.
Happy Birthday е затварящата цикъла трета история.
Счупило билярдната топка на баща си, момиченце
поръчва през мистериозен сайт аналогична “осмица”.
Поръчката пристига на адреса под формата на десет
километра дълъг астероид. През цялото време преди
фаталния удар със Земята феноменът е наблюдаван и
отразяван от медиите. Комично-гениален абсурд
осмиващ модерната параноя.
По стряскащо, концептуално забавен, както само двамата
корейски автори могат начин, Doomsday Book критикува
алчния, самодоволен, крайно материалистичен и
измъчван от собственически страх човешки гений.

http://movies.bg/drama/doomsday-book/
Сюжет:
"Книга на Страшния съд" е история в три самостоятелни
части, чийто основен акцент е упадъкът на човечеството,
който рано или късно ще доведе до неговото изчезване като
биологичен вид. Всяка от трите части, озаглавени
"Божествено съзидание", "Новото поколение" и "Небесно
създание", разказва битието на различни хора и тяхното
виждане за условния или фактически край на света.
Създателите на филма използват явни мотиви от популярни
заглавия като "Заразно зло", "Аз, роботът" и "Армагедон", за
да разгледат една по-дълбока и абстрактна представа за
препятствията, които може би очакват човека в близко
бъдеще, и неговата способност да ги преодолее.

http://www.easternspirit.org

В “A Thousand Words”, Мърфи изпълнява ролята на алчен
и устат собственик на издателска агенция, който разбира,
че му остават да изговори само 1000 думи преди да умре –
откритие, което го превръща в съвсем различен човек.
http://cs-bg.info/forum/viewtopic.php?f=28&t=103663

Резюме : Едно ново момиче се мести в нов град със
своето семейство, за да започне нов живот. Там тя
среща група момичета, които живо се интересуват от
окултизъм и когато се съберат заедно, четирите имат
на практика неизмерима сила. Те могат да правят
всичко: от това да карат любимите им момчета да се
влюбват във тях, до... възможностите има са
неограничени!
http://zamunda.net/catalogue.php?catalog
Историята:

... и заживели щастливо, или всички мислели така. Ема
Суон (Дженифър Морисън, "Д-р Хаус") знае как да се
грижи за себе си. Тя е 28-годишен поръчител и е сама,
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Ема Суон знае как да се грижи сама за себе си. Тя е
28-годишен поръчител и е сама, откакто е била
изоставена като бебе. Но когато я намира Хенри –
синът, когото е дала за осиновяване преди години,
всичко се променя. Сега Хенри е на 10 години и се
нуждае отчаяно от помощта на Ема. Той вярва, че
тя идва от паралелен свят и че е изчезналата
дъщеря на Снежанка и на Чаровния принц. Според
неговата книга с приказки те са я отпратили, за да я
предпазят от проклятието на Злата кралица, която е
държала героите от приказния свят, вкаменени във
времето и ги е пренесла в нашия съвременен свят.
(...)
296. История на света: Част 1/ History of the
world: Part 1 (1981)
От зората на човешката история до далечното
бъдеще в проследена еволюцията на човечеството.
Със забавен и абсурден хумор научаваме истината
за произхода на музиката, за римския император,
какво всъщност се е случило на Тайната вечеря,
обстоятелствата около Френсаката революция, как
се проверяват евнуси и какви обувки са носели
членовете на испанската инквизиция. (...)
299. Карибски пирати: На края на света/ Pirates
of the Carribean: At World’s End (2007)
Мечтата на жадния за власт британски лорд Бекет
да унищожи пиратите е на път да се осъществи,
когато той успява да вземе контрола над
мистичния морски капитан Дйевид Джоунс.
Неговата безгранична сила и страховитият му
кораб „Летящият холандец” дават на Бекет
възможността да бъде пълен господар на седемте
морета. Единствените, които могат да го спрат, са
Елизабет, Уил и капитан Барбароса, които за целта
първо трябва да спасят своя приятел Джак Спароу,
който е заложник на морското чудовище Квакен.
Когато те успяват да го измъкнат от капана, в
който е попаднал, тяхната следваща задача е да
съберат заедно всички пирати. Само обединението
им може да им гарантира успех, за да осуетят
плана на Бекет за тяхното унищожение. Пътят им
ги отвежда в екзотичния Сингапур, където се
срещат и с безмилостния китайски пират Сао Фенг,
който е в състояние да промени изцяло развоя на
събитията. (...)
300. Братя Грим/ The Brothers Grimm (2005)
Историята на Уил и Джейк, двама братя, които
пътуват из Наполеонова Франция, издържайки се
чрез прогонване на мними чудовища и демони от
беззащитни немски села. Но когато властите
разбират, че те са измамници, им се налага да се
справят с истински прокълната гора, в която при
необичайни обстоятелства изчезват млади девици.
В историята майсторски са включени елементи от
класически приказки, като „Пепеляшка”,
„Червената шапчица” и „Хензел и Гретел”, а
братята Грим ще трябва да понесат последствията
за измислиците им, като попаднат по средата на
най-епичната битка между фантазия и реалност.

откакто е била изоставена като бебе. Но когато я намира
Хенри (Джаред Гилмор, "Момчетата от Медисън Авеню") синът, когото е дала за осиновяване преди години, всичко
се променя. Сега Хенри е на 10 години и се нуждае
отчаяно от помощта на Ема. Той вярва, че тя идва от
паралелен свят и че е изчезналата дъщеря на Снежанка
(Дженифър Гудуин, "Голяма любов" и на Чаровния принц
(Джош Далас). Според неговата книга с приказки те са я
отпратили, за да я предпазят от проклятието на Злата
кралица (Лана Парила), която е държала героите от
приказния свят, вкаменени във времето, и ги е пренесла в
нашия съвременен свят.
http://foxlife.foxchannels.bg/show/308/Once_upon_a_time/

Сюжет:
History of the World Part I - От зората на човешката
история до далечното бъдеще е проследена еволюцията
на човечеството /или нейната липса/. Със забавен и
абсурден хумор научаваме истината за римския
император, какво всъщност се е случило на Тайната
вечеря, обстоятелствата около Френската революция, как
се проверяват евнуси и какви обувки са носели членовете
на испанската инквизиция. ...

http://tvtv.bg/series/seasons/id/2625

Мечтата на жадния за власт британски лорд Бекет
да унищожи пиратите е на път да се осъществи,
когато той успява да вземе контрола над мистичния
морски капитан Дейви Джоунс. Неговата
безгранична сила и страховитият му кораб
„Летящият холандец“ дават на Бекет възможността
да бъде пълен господар на седемте морета.
Единствените, които могат да го спрат, са
Елизабет, Уил и капитан Барбоса, които за целта
първо трябва да спасят своя приятел Джак Спароу,
който е заложник на морското чудовище Квакен.
Когато те успяват да го измъкнат от капана, в който
е попаднал, тяхната следваща задача е да съберат
заедно всички пирати. Само обединението им може
да им гарантира успех, за да осуетят плана на
Бекет за тяхното унищожение. Пътят им ги отвежда
в екзотичния Сингапур, където се срещат и с
безмилостния китайски пират Сао Фенг, който е в
състояние да промени изцяло развоя на събитията.
http://otfilma.com

“Братя Грим” е едно приказно вълшебно приключение,
режисирано от Тери Гилиъм (“12 маймуни”, “Кралят на
рибарите”). То разказва историята на Уил и Джейк Грим (Мат
Деймън и Хийт Леджър), двама братя, които пътуват из
Наполеонова Франция, издържайки се чрез прогонване на
мними чудовища и демони от беззащитни немски села. Но
когато властите разбират, че те са измамници, им се налага
да се справят с истински прокълната гора. В историята
майсторски са включени елементи от класически приказки,
като “Пепеляшка”, “Червената шапчица” и “Хензел и Гретел”, а
братята Грим ще трябва да понесат последствията за
измислиците си, като попаднат по средата на най-епичната
битка между фантазията и реалността.
Имало едно време двама чаровни, но много различни един от
друг братя – циничният Уил и мечтателят Джейкъб – които
били известни нашир и надлъж като БРАТЯ ГРИМ. Те
обикаляли страната, слушайки и разказвайки приказки.
Приказки за мистерии и опасности, които до ден днешен
запленяват съзнанието и изправят косите на хора от всякакви
възрасти с историите за борба между добро и зло, за
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обикновени хора дръзнали да се изправят срещу зловещи
чудовища, митични зверове и зли вещици. Техните разкази са
причина за някои от най-дивите сънища и най-страшните
кошмари на света през последните няколко века.

(...)

http://www.az-jenata.bg/a/8-svobodno-vreme/1628-bratyagrim/

305. Самотно дърво на хълма (Уан трий хил)/
One tree hill – TV series (2003- )
Главните герои са двама братя баскетболисти, само
че смейните им отношения са доста заплетени.
Баща им е истински гадняр, когото всички мразят,
той е напълно незаинтересован от единия си син и
отделя цялото си внимание на другия. Напълно
изоставен от баща си, Лукас живее с майка си и
работи при чичо си Кийт. През свободното си
време обича да играе баскетбол в парка, а според
всички е много добър в играта. Родният му баща
Дан обаче дори не го поглежда и почти не говори с
него, той има друго семейство, богата жена,
успешен бизнес и син – Нейтън, който е найдобрият играч в училищния отбор. Проблемите
започват, когато отборът остава без повечето си
играчи и треньорът вика в отбора таланта Лукас.
Двамата братя се мразят и не могат да бъдат в един
отбор заедно, всичко се решава в една друга игра
между двамата, но в крайна сметка никой не
напуска отбора. Освен това Лукас се сближава с
Пейтън – гаджето на Нейтън, а той започва тайно
да се среща с неговата приятелка Хейли. Оттам
натаък се случват много големи обрати и интригата
се завързва все повече, докато в края на сезона
нещата са почти нормални, като изключим един
любовен триъгълник, едно бебе, което трябва да се
опази от лудата му майка, един развод, един
сърдечен удар, една изневяра по братски и един
неочакван брак в гимназията. Сериалът е подобен
на „The O.C.”, но за разлика от него не е толкова
захаросан и е много по-динамичен, има много
големи интриги и завръзки между отделните
персонажи. (...)
306. Беднякът милионер/ Slumdog millionar
(2008)
Това е историята на Джамал Малик, 18-годишен
сирак от бедните квартали на Мумбай, който ще
изживее най-вълнуващия ден от живота си. Цялата
страна наблюдава неговата игра в индийската
версия на телевизионната игра „Стани богат”. Един
въпрос го дели от голямата награда – 20 милиона
рупии. След края на предаването, полицията го
задържа по подозрение за измама. Как дете от
улицата би могло да знае толкова много? От
отчаяние и за да докаже своята невинност, Джамал
разказва за живота си в бедния квартал, в който са
израснали двамата с брат му. За техните
приключения на улицата, за жестоките сблъсъци с
местните банди и за Латика – момичето, което е
обичал и загубил. Всяка една глава от неговия
живот му помага да отговори на въпросите от
играта. Всяка част от многопластовата история
разкрива къде и как Джамал е научил отговорите
на трудните въпроси. Само един остава загадка:

Историята е свежа, а ако сте любители и на баскетбола, тогава това
е сериал точно за вас, защото главните герои са двама братя
баскетболисти, само че семейните им отношения са доста заплетени.
Баща им е истински гадняр, който всички мразят, той е напълно
незаинтересован от единият си син и отделя цялото си внимание на
другият. Напълно изоставен от баща си Лукас живее с майка си и
работи при чичо си Кийт. През свободното си време обича да играе
баскетбол в парка, а според всички е много добър в играта. Родният
му баща Дан, обаче дори не го поглежда и почти не говори с него,
той има друго семейство, богата жена, успешен бизнес и син Нейтън, който е най-добрият играч в училищният отбор. Проблемите
започват, когато отборът остава без повечето си играчи и треньора
вика в отбора таланта Лукас. Двамата братя се мразят и немогат да
бъдат в един отбор заедно, всичко се решава в една игра 1vs.1
между двамата. Освен това, Лукас започва да се сближава с Пейтън гаджето на брат му, той пък за да му го върне започва тайно да се
среща с неговата приятелка Хейли. От там нататък се случват много
големи обрати и интригата се завръзва все повече, докъто в края на
сезона нещата са почти нормални, като изключим един любовен
триъгълник, едно бебе, което трябва да се опази от лудата му майка,
един развод, един сърдечен удар, една изневеря по братски и един
неочакван брак. Вторият сезон започва 48 часа след като е свършил
първият, в него ще разберете дали Дан умира или не, какво се е
случило с Нейтън и Хейли, дали Лукас ще се върне обратно в Трий
Хил, дали Дан ще се промени и ще стане по добър човек или.. в края
и на този сезон ще е с единият крак в гроба. Междувременно има
малко истории с лезбийки, среднощни лудории, наркотици, млади
милионери, нечисти сделки, артистични пробиви, семейни проблеми,
една избягала булка и много други интересни неща. В последният
епизод се случва нещо, което ще ви накара да чакате с нетърпение
следващият сезон, защото някой прави опит за убийство на наймразеният персонаж - Дан. Няколко месеца след това, все още не се
знае кой е подпалвача, съмненията падат върху почти всички герой
от филма, всеки има мотив, но кой от всички тях би направил опит
за убийство? Това ще се разбере по-късно.. Междувременно дали
Лукас ще го бъде с Пейтън или Брук, дали брака на Нейтън и Хейли
ще издържи, дали озлобеният и надъхан да открие подпалвача Дан,
ще си отмъсти и на кой точно ще си го изкара. (...)

http://down-with-lov3.dir.bg/_wm/basic/?df=74960

Това е историята на Джамал Малик (Дев Пател), 18
- годишен сирак от бедните квартали на Мумбай,
който ще изживее най-вълнуващия ден от живота
си.
Цялата страна наблюдава неговата игра в
индийската версия на телевизонната игра „Стани
богат”. Един въпрос го дели от голямата награда 20 милиона рупии.
След края на предаването, полицията го задържа
по подозрение за измама. Как дете от улицата би
могло да знае толкова много?
От отчаяние и за да докаже своята невинност,
Джамал разказва за живота си в бедния квартал, в
който са израснали двамата с брат му. За техните
приключения на улицата, за жестоките сблъсъци с
местните банди и за Латика (Фрейда Пинто) момичето, което е обичал и загубил. Всяка една
глава от неговия живот му помога да отговори на
въпросите от играта.
Всяка част от многопластовата история разкрива
къде и как Джамал е научил отговорите на
трудните въпроси. Само един въпрос остава
загадка: Какво прави този млад човек в "Стани
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Какво прави този млад човек в „Стани богат”, без
да има видимо желание за забогатяване? Когато
новият ден започне и Джамал се върне в шоуто, за
да отговори на последния въпрос, инспекторът и
шестте милиона зрители ще разберат отговора.
Книгата във филма:...
307. Здрач: Новолуние/ Twilight: New moon
(2009)
В продължението на „Здрач” – „Новолуние”, вече
шест месеца, Едуард и Бела се преоткриват
взаимно и разкриват най-красивото един от друг.
Те са заедно, обичат се и първоначално дори не
могат да си представят, че трудното тепърва им
предстои. Когато на рождения си ден Бела се
порязва и кръвта й изкарва Джаспър извън
границите на доброто поведение, семейство Кълън
са принудени веднага да заминат. Едуард оставя
Бела, казвайки й, че не я желае вече. Бела изпада в
тежка депресия и търси утеха при Джейкъб Блек,
стар семеен приятел, който й помага да се справи с
болката от загубата на Едуард. Но Джейкъб и
индианците от Ла Пуш също крият своя тайна.
Тайна, свързваща ги със семейство Кълън. Ще
намери ли сила Бела да продължи напред без
Едуард? (...)
308. Дракула/ Dracula (1932)
Младият адвокат Джонатан Харкър е изпратен в
мрачно и мъгливо селце в сърцето на Европа. Там
той е заловен и затворен от страховития вампир
Дракула, който пътува до Лондон, вдъхновен от
снимка на годеницата на Харкър, Мина Рей.
Когато вампирът пристига в Лондон, той се отдава
на любимото си занимание – кръвопийството. (...)
309. Деца на килограм/ Cheaper by the dozen
(2003)
Том и Кейт Бейкър се местят в Чикаго, за да
сбъднат мечтите относно кариерите си, но вземат
със себе си и 11-те си деца (едно от тях вече е
напуснало гнездото). Нищо обаче не върви по
плана и накрая Том е оставен да се грижи сам за
себе си, жонглирайки между работата си и
гледането на децата, но с малък успех. (...)
397. Неуловим/ Wanted (2008)
История по комикс. Апатичният младеж Уесли
Гибсън се превръща в защитник на
справедливостта след запознанството си с
красавицата Фокс. Оказва се, че баща му е бил
изтъкнат наемен убиец, работещ за тайно
общество. Но сега е убит и обществото ще
подготви Уес, за да отмъсти за смъртта му. (...)
401. Когато Хари срещна Сали/ When Harry met
Sally (1989)
Хари и Сали се срещат на път за Ню Йорк веднага
след дипломирането си. След няколко години и
няколко провалени връзки те се срещат отново и
неусетно връзката им се задълбочава. Тази
съдбовна втора среща е в книжарница.

богат" без да има видимо желание за забогатяване?
Когато новият ден започне и Джамал се върне в
шоуто, за да отговори на последния въпрос,
инспекторът и шестте милиона зрители ще разберат
отговора.
http://kino.dir.bg/open_video.php?id=235962
Вече шест месеца, Едуард и Бела се преоткриват
взаимно и разкриват най-красивото един от друг.
Те са заедно, обичат се и първоначално дори не
могат да си представят, че трудното тепърва им
предстои. Когато на рождения си ден Бела се
порязва и кръвта й изкарва Джаспър извън
границите на доброто поведение, семейство Кълън
са принудени веднага да заминат.
Едуард оставя Бела, казвайки й че не я желае вече.
Бела изпада в тежка депресия и търси утеха при
Джейкъб Блек, стар семеен приятел, който й помага
да се справи с болката от загубата на Едуард. Но
Джейкъб и индианците от Ла Пуш също крият своя
тайна. Тайна, свързваща ги със семейство Кълън
повече отколкото може да си представите.
Ще намери ли сила Бела да продължи напред без
Едуард? Ще го забрави ли? Ще го замени ли с нова
любов... с Джейкъб? Какъв ще бъде изборът на
Бела?

http://kino.dir.bg/open_video.php?id=400928
Младият адвокат Джонатън Харкър (Кеану Рийвс) е
изпратен в мрачно и мъгливо селце в сърцето на
Европа. Там той е заловен и... затворен от
страховития вампир Дракула (Гари Олдман), който
пътува до Лондон, вдъхновен от снимка на
годеницата на Харкър, Мина Рей (Уинона Райдър).
Когато вампирът пристига в Лондон, той се отдава
на любимото си занимание - кръвопийството!
http://data-bg.net/details.php?id=192&dllist=1
Том и Кейт Бейкър се местят в Чикаго, за да
сбъднат мечтите относно кариерите си, но взимат
със себе си и 11-те си деца (едно от тях вече е
напуснало гнездото). Нищо обаче не върви по
плана и накрая Том е оставен да се грижи сам за
себе си, жонглирайки между работата си и
гледането на децата, но с малък успех. (...)

http://kino.gbg.bg/index.php?p=archive&filmid=415
Отново история по комикс. Апатичният младеж Уесли
Гибсън (Макавой, („Изкупление" се превръща в
безподобен защитник на справедливостта след
запознанството си със сексапилната и смъртоносна
красавица на име Фокс (Джоли). Оказва се, че отдавна
пропадналият му без вест баща бил изтъкнат наемен
убиец, работещ за тайно общество. Но сега е убит и
обществото ще подготви Уес да отмъсти за смъртта му.
http://svejo.net/1379966-wanted-neulovim-2008-ekshanpriklyuchenski-onlayn-filmi-subsmania
Хари и Сали (Били Кристъл и Мег Райън) се срещат на
път за Ню Йорк веднага след дипломирането си. След
няколко години и няколко провалени връзки двамата
отново поподат един на друг и неусетно връзката по
между им се задълбочава. Сега въпросът е дали ще
успеят да останат само приятели, или ще рискуват сексът
да съсипе отношенията им.
http://www.tvtv.bg/movies/view/id/162
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В своя пространен отговор на моята рецензия, публикуван на сайта на Факултета
по журналистика и масова комуникация, М. Цветкова отрича да е плагиатствала.
Твърди, че е автор на почти всички анотации (лъжа!), дори се позовава на Закона за
авторското право, изтъквайки, че преписаните от нея не са защитени законово,
тъй като няма посочен автор. Последното, разбира се е нелепост – не само
анонимни, но и авторски анотации са плагиатствани от кандидат-професорката, а и
достатъчен брой от анонимните са защитени от самия сайт, в който са публикувани. Но
ако оставим настрана авторското право (което не бива!), къде остава у Цветкова
моралът на учен?!
И още един риторичен въпрос: ако са нейни анотациите, как ще оправдае
глупостите и бисерите в тях?!
Независимо от всичко, бях убеден, че при по-нататъшно търсене в интернет ще
открия и редица още плагиатствани анотации, включително и такива, в които изрично
е упоменато авторство, т.е. защитата им е правно регламентирана. Така и стана.
По-долу привеждам таблици с плагиатствани авторски анотации от английски
език, присвоени от научно-изследователски разработки. Давам и техните адреси.
Ето първата част:
Book Arts in Film
by Alastair Johnston

Милена Цветкова
Филмова база данни за емпиричното
книгоизнание. Книги и четене в
аудиовизуална трансмедойност

http://www.poltroonpress.com/bookarts.html

The Name of the Rose by Umberto Eco is set
in trecento Italy. It was filmed in 1986, and
directed by Jean Jacques Annaud.
(...) Всички книги са били изцяло във
All books were firmly in the power of the
властта на духовенството по онова време. clergy at that time. But books offer
Но книгите предлагат други възможности possibilities (such as humour and philosophy)
освен християнски текстове (например
other than Christianity, as William of
хумор и философия), както отбелязва
Baskerville (played by Sean Connery) points
Уилиям Баскервил (Шон Конъри), който с out, as he investigates, with Aristotelian
Аристотелева логика разследва поредица
logic, a series of murders.
убийства. Очилата му са източник на
His eyeglasses are seen as a source of
магическа сила, а не недостатък (пример
magical power, not weakness (that's an
за двуполюсната същност на митовете).
example of the bipolarity of folk myth). They
Те ти дават възможност да виждаш поallow you to see more, but, because you see
добре , и тъкмо защото виждаш по-добре, more, your brain is fried and you need help -виждаш повече, а от това умът ти се
or stronger glasses! The head librarian,
„изпържва” и ти имаш нужда от помощ,
jealous protector of the books, is blind. In a
или от по-силни диоптри. Главният
nod to his Latin-American contemporary, Eco
библиотекар, ревниво пазещ книгите, е
calls him Jorge de Burgos and refers to one
сляп. В знак на уважение към своя
book as the "edition annotated by Umberto da
латино-американски съвременник, Еко го Bologna."
нарича Хорхе де Бургос, а една от книгите The scriptorium is well staged: the monks
се споменава като „анотираното издание
write at slanted-top desks (though, as
на Умберто от Болоня”.
someone commented in Fine Print, if they
Скрипториумът е добре организиран:
were all right-handed the desks would all
монасите пишат с пера върху наклонени
have to face the same way to get the sunlight
писалища, но има едно несъответствие.
and not cast a shadow on the page). They use
Показана е част от написаното (от убития) quills and the feathers are still barbed which
1. Името на Розата / The Name of the
Rose / Le Nom De La Rose (1986)
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– парче пергамент в рамка, което
всъщност е единична страница. Но за
направата на книга са необходими две
страници, бифолио. Това е пример за честа
грешка във филмите. Всъщност, всички
монаси като че ли работят върху
специални титулни страници, никой не
изглежда така, като че ли просто преписва
купища текстове. Режисьорът отбелязва,
че страниците са били специално
изработени от монасите за филма, като за
направата на всяка са били необходими
между 6 и 12 месеца, а освен това често са
били и крадени. Библиотеката е с огромни
подобни на лабиринт стълбища
(вдъхновени от Пиранези и Ешер), а
стаите, до които водят, са пълни с купища
неподредени книги. Книгите са правдиво
показани – наредени на купчини,
заглавията са отстрани, съвсем
обикновени обложки, без специална
подредба. „Не търсим ли едно определено
издание?” – пита младият чирак (Крисчън
Слейтър). „Всяко нещо с времето си”,
отговаря Уилям Баскервил. Той е
безкрайно доволен, че е необезпокояван в
най-голямата библиотека на
християнството и няма нищо против, че са
са се загубили. С удоволствие би прекарал
там цяла вечност. (...)

is unlikely, but it looks good. (All surviving
examples of medieval quills are stripped of
their barbs which is more practical as you
won't tickle your nose while writing.) There
is one glitch here. A work-in-progress (of the
murdered scribe) is shown and it's a stretched
piece of vellum in a frame, but it's only a
single page. To make a book you need pairs
of pages, or bifolia, and this is a common
error in films. In fact all the monks seem to
be working on fancy Incipit pages, nobody is
just churning out text. The director pointed
out that the pages were custom-made for the
film by monks, each one taking six months to
a year to complete, and were frequently
stolen. The library is well-recreated with wild
labyrinthine staircases (inspired by both
Piranesi and Escher) that link the rooms full
of disordered books. The books are
accurately portrayed, stacked flat with titles
lettered on the fore-edge, no fancy gilding,
and no real organization. "Aren't we looking
for one particular work?" asks the young
apprentice (Christian Slater). "In time,
Adzio," smiles William. His joy at being
loose in the greatest library in Christendom is
palpable and he doesn't mind that they are
lost. He would happily spend eternity in
there, browsing.

Заб. Началото и края на анотцаята е преписано
от друг източник – студента по „Книгоиздаване”
Божидар Кузманов.

2. 451 по Фаренхайт / Farenheit 451
(1966)
(...)
Правителството контролира мислите на
всеки посредством преглеждане на
списъците със заемани книги,
подслушване на телефони, следене на
електронната поща без причина с
амбицията да ссе създаде егалитарно
общество, в което никой няма да е повисш, защото е получил знание от
книгите. (Началните надписи на филма се
четат на глас, защото се предполага, че
няма печат.) пожарникарите намират една
старица в къща, пълна с книги. Това за
тях е екстремистко, но библиотеката е
много обикновена, пълна с книги с меки
корици на издателство Penguin, книги за

Farenheit 451 by Francois Truffaut was a
futuristic story filmed in 1966.
(...)
But its chilling message has a strong
resonance today when the Government is
attempting to control everyone's thoughts
through subpoenaing library lists, bugging
phones and reading e-mail without probable
cause. In Farenheit 451, firemen burn books
in order to create an egalitarian society, so no
one can be superior by having knowledge
gleaned from books (The opening credits are
read aloud because presumably there's no
printing). The firemen find an old lady (Bee
Duffell) in a house full of books. It seems
radical to them, but it's a very mundane
library, full of paperback Penguins, art books
on Dali, and everyday works like The Ginger
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изкуството на Салвадор Дали, и
всекидневни четива като „Джинджър
Мен” (The Ginger Man) от Дж. П. Донливи
(J.P. Donleavy), книгата на Брендан Беан
(Brendan Behan) „Изповедите на един
ирландски бунтовник” (Confessions of an
Irish Rebel), „Черните” (The Blacks) от
Жан Жене (Jean Genet), както и разни
други. Може би от филмовата компания
не са искали да горят скъпи книги. Или
може би така искат да припомнят колко
ценни всъщност са обикновените книги.
Старицата се помирява със съдбата си,
цитирайки протестантския свещеник от
Уорчестър, Хю Латимър, който е бил
изгорен за еретическите си писания в
Оксфорд през 1555 година: „Бъди мъж,
магистър Ридли, днес ще запалим свещ,
по волята на Бога, която вярвам никога не
ще угасне.” Капитанът се обръща към
Монтаг с думите: „Един път в кариерата
си пожарникарят иска да знае какво има в
тези книги. Обзалагам се,че в тях няма
нищо.”
(...) Представено е дори общество на
низвергнати, всеки от които е наизустил и
следователно превъплъщава книга
(Записките на Клуб „Пикуик”, Лолита,
Принцът на Макиавели, и т.н.). В света на
Биг Брадър, Монтаг (който тайно започва
да чете конфискувани книги) се
преобразява (но това е само във филма), а
в действителност той бяга и се
присъединява към хората-книги.
Заб. Други части от анотацията са
преписани от студента Божидар
Кузманов
3. Деветата порта / The Ninth Gate
(1999)
Библио-загадка, която изследва окултните
сили на словото.
(...)
Загадката се върти около три книги, всяка
от които има по три единствени по рода
си гравюри, т.е. девет от от всички
двадесет и седем илюстрации в трите
книги носят подписа на Луцифер (LCF),
които трябва да се обединят, за да се
отключи сатанинската им сила. Луцифер
може да бъде призован. Има твърде много

Man by J.P. Donleavy, Brendan Behan's
Confessions of an Irish Rebel, The Blacks by
Jean Genet, and assorted pulp works. Maybe
the set dressers didn't want to burn costly
books! Or perhaps this is to remind us how
precious commonplace books are. The lady
descends to her doom with a quote from the
Protestant Bishop of Worcester, Hugh
Latimer, who was burned for his heretical
writings in Oxford in 1555: "Play the man,
Master Ridley, we shall this day light a
candle, by God's grace, as I trust shall ne'er
be put out." The Captain (Cyril Cusack)
goads Montag (Oskar Werner), "Once in his
career a fireman wants to know what these
books contain. Well, take my word for it, the
books have nothing to say."
This film particularly demonstrates books as
a social tool. There's even an outcast society
of people who have each memorized &
therefore embody a book (Pickwick Papers,
Lolita, Machiavelli's Prince, etc). In the Big
Brother world, Montag (who has secretly
started to read the confiscated books) is
rehabilitated (but it's all on film); in reality he
escapes to join the world of book people.

The Ninth Gate by Roman Polanski is a
biblio-mystery starring Johnny Depp that
explores the occult power of the word.
Because it's aimed at a popular audience, it's
lightweight, popcorn-chewing fun.
The mystery turns on three books, each of
which has three unique pages of woodblock
illustration, which need to be reunited for the
satanic power to be unleashed. The artist of
the woodblocks is LCF (or Lucifer) and when
all nine pages are present he can be
summoned. There's the usual silliness about
satanic rites that we've seen in scores of
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измислици в сатанинските обичаи, които
сме гледали в много от филмите на
ужасите на Хамър, но в центъра на този
филм са добре направените книги, за
които се предполага, че са венециански
книги от ХVІІ век. Малка е вероятността
и трите книги даса подвързани по един и
същ начин, тъй като подвързването на
книги в съвременния смисъл на думата
тогава не е съществувало, но подобна
схема вероятно е необходима за
режисьора.
210. Записки под възглавката / The
Pillow Book (1996)
Личният дневник на героинята, както и
татуировките върху тялото й, въплъщават
копенежа й за безсмъртие като на Сей
Шонагон (Sei Shonagon). Тя се потапя в
творбите на по-възрастната писателка, в
спомените й за обикновени неща. Думите
й са екстаза в рапсодията за аромата на
хартията и кожжата. (...)
114. Ръкописът от Сарагоса / The
Saragossa Manuscript (1965)
Централна тема е силата на словото,
защото събитията в историята са
предопределени от заглавието на книгата
(всъщност тя е печатна и в този смисъл не
е истински ръкопис). Идеята е, че всичко е
предопределено и записано в тази книга.
Поне според дядото на главния герой.
Изображенията изглежда са от книгата на
Хуук „Микрография” и други източници.
Има един чудесен Шкаф на
Любопитството, в който е книгата на
Кабалиста (може да се познае, че е
Кабалист по прическата: къдрици и конска
опашка), но без да си гледал филма
няколко пъти, не можеш да се ориентираш
поради сложния похват история-висторията. Акцентът не е върху
типографията, а върху изкуството.
113. Книгите на Просперо / Prospero's
Books (1991)
По пиесата на Шекспир „Буря”.
Филмът е важен дори само заради
калиграфията на Броуди (Brody
Neuschwander). Различни книги, реални и
измислени, са представени, много от тях с
движещи се части: нещо, което може да се

Hammer horror films, but at the heart of the
movie are the well-created books, purportedly
made in Venice in the 17th century. It's not
likely that all three copies would be
identically bound, as edition binding in the
modern sense didn't exist then, but this device
is necessary for the storyline.

The Pillow Book by Peter Greenaway (1996)
was loosely adapted from the original work
of Sei Shonagon. The main character's own
diary and even having her body written upon
call up her longing for immortality like Sei
Shonagon. She wallows in the older writer's
works, like her remembrance of simple
things. Here words equal ecstasy, as she
rhapsodizes about the scent of paper and skin.
(...)
The Saragossa Manuscript by Jan Potocki,
was directed by Wojciech J. Has (Poland,
1965). Again we have the power of the word
as the central theme, for the events in the
story are predetermined by the title book (it's
printed and therefore not actually a
manuscript). The implication is that all things
are predestined and have even been recorded
in this work. At least as far as the main
character's grandfather was concerned. The
illustrations seem to come from Hooke's
Micrographia and other sources. There's a
wonderful Cabinet of Curiosity, containing
the books of the Cabalist (you can tell he's a
Cabalist by his hair-style: spit-curls and a
pony-tail), but unless you watch the film
several times, you get lost by the complexity
of the story-within-the-story device.
Unfortunately, again, we don't get to see
much typography, only the artwork.
Prospero's Books by Peter Greenaway
(1991), very loosely adapted from
Shakespeare's The Tempest, stars John
Gielgud and acres of flesh. It's exquisitely
staged if quite campy. The calligraphy by
Brody Neuschwander, alone, makes it worth
seeing. Various books, real and imaginary,
are presented, many of them with moving
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види в старите научно-фантастични или
детски книжки с въртящи се кръгове
(volvelles). Илюстрациите на Робърт Флъд
(Robert Fludd) са в изобилие, което ни
напомня за метафизичния мизансцен на
великата Шекспирова творба.
Последователното представяне на книгите
е великолепно. Има и библиофагска сцена,
сцена в която се яде книга, като в друг
филм на Грийнауей – „Готвачът, крадецът,
неговата жена и нейният любовник” (The
Cook, The Thief, His Wife and the Lover).
7. Аз, Клавдий / І, Claudius (1976)
Клавдий посещава скрипториум, в който
върху свитъците се преписва неговата
„История на Картаген”. Възпротивява се
срещу включването на слонове като
декорация по края на свитъците, защото,
както казва, „когато говори за наложници,
тогава с голи жени ли ще украсяват?”.
Обстановката и действията са са
представени много правдоподобно.
258. Герой / Hero / Ying xiong (2004)
Тайната на доброто владеене на меча се
крие в китайската калиграфия. Може да се
видят мащабни калиграфии, написани с
червено мастило, както и символично,
върху пясък.

parts: something you only see in old scientific
or children's books with volvelles.
Illustrations from Robert Fludd abound to
remind us of the metaphysical setting of
Shakespeare's great work. There are also
early attempts at capturing movement, by
Etienne-Jules Marey, a Frenchman inspired
by Edweard Muybridge. The montage
sequences of books are wonderful.
(Apparently there's a bibliophagic or bookeating scene in another Greenaway movie,
The Cook, The Thief, His Wife and the Lover,
which I didn't have the stomach to watch.)
In the 1976 BBC TV production of Robert
Graves' novel I, Claudius (directed by
Herbert Wise, adapted by Jack Pulman),
Derek Jacobi plays the title character. He
visits a scriptorium where copies of his
History of Carthage are being prepared on
scrolls. He takes offence at the inclusion of
decorative borders of elephants, saying he
also talks about concubines, so are they going
to draw naked women too? The setting and
activities shown all seem very plausible.
In HERO, directed by Zhang Yimou in 2004
(an historical fantasy action melodrama
starring Jet Li), Chinese calligraphy is a key
to the master swordsman's skill. There is also
some wonderful large scale calligraphy
written in red ink and, symbolically, written
in sand.

Ето и втората група, плагиатствани от английски език анотации:
http://movielibrarians.com/
Милена Цветкова
MOVIE LIBRARIANS: NOTABLE
Филмова база данни за емпиричното
LIBRARIANS
& LIBRARIES IN FILMS
книгоизнание. Книги и четене в
Copyright 2004-2014 by A.G. Graham56
аудиовизуална трансмедойност
ALL THE QUEEN'S MEN
238. Всички мъже на кралицата / All
The Queen's Men (2001)
IMDb:http://www.imdb.com/title/tt0252223 Along the same lines as Evie Carnahan in
The Mummy, the head librarian (Romy) of
this World War II German library is strong,
Подобно на Иви Карнахан в „Мумията”,
fearless and intelligent (not to mention
главната библиотекарка (Роми) на тази
slender and pretty). Book-learning,
германска библиотека от времето на
however, is not as important as how clever
Втората световна война е силна,
безстрашна и интелигентна (включително and quick-thinking Romy is in her role as
56

Авторските права са обозначени след края на публикацията: „Copyright 2004-2014 by A.G. Graham.
Please – if you cite the material, cite the source. Thanks!“, 04.01.2014, <http://movielibrarians.com/>.
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стройна и красива). Знанието, придобито
от книгите, обаче, не е толкова важно,
колкото ума и съобразителността на Роми
в партизанска
представители на антихитлериската
коалиция под прикритие, които се опитват
да влязат във връзка с „главния
библиотекар” се обръщат към мъжа зад
гишето, който всъщност е помощник на
Роми, и който незабавно уведомява
Гестапо. Трябва да се отбележи как Роми
използва заглавията на книги, за да
предупреди добрите, че са в опасност и да
им покаже път за бягство.
240. No Man Of Her Own (1932)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0023277

Кони е библиотекарка в малка градска
библиотека, със скучен, скучен
провинциален живот, докато не се увлича
по покерджия, който се опитва да избегне
закона. Тя бяга в големия град и се жени
за него, а той накрая си получава
заслуженото и се преобразява
благодарение на любовта на тази
безукорна жена. Сцените в библиотеката
са с холивудски декори, а книгите (стари и
разпокъсани, без етикети) са наредени
сякаш от Тасманийския дявол. Кони е в
ролята на съветник на читателя, от тук
научаваме, че Бейб Стюърт не се
интересува от лирика, драма или
Шекспир. По-интересни за него са краката
на Кони и затова я моли да му изкара една
книга от най-горната лавица, което
автоматично значи, че ще се качва по
стълбата. Тя обаче хваща уловката и му
казва: „Ще ме занимаваш ли с нещо
съществено, или ще ме занимаваш с нещо
съществено, господинчо?”.
Във филма има идеи, свързани с
библиотеката (библиотеката като затвор, а
не убежище, виж също и филма „The
Pagemaster” – „Господарят на
страниците”), показва красива
библиотекарка, с което излиза от клишето.
И въпреки, че Бейб я описва като умна,
нейният тип мъже далеч не е най-добрият.

resistance fighter. What is interesting is
that the undercover Allied forces, in
attempting to make contact with the "head
librarian," immediately address the male
behind the counter, who turns out to be
Romy's assistant, and who immediately
telephones the Gestapo. Of note is how
Romy uses book titles to warn the good
guys that they are in danger, and to show
them an escape route.

NO MAN OF HER OWN
Ruggles, Wesley (Director). No Man of Her Own.
United States: Paramount Pictures, 1932.
Starring: Carole Lombard (Connie Randall,
Librarian); Clark Gable (Babe Stewart)
Based on the Short Story by Edmund Goulding &
Benjamin Glazer.

Poor Connie -- small town librarian with the
dull, dull small town life ... until she's picked
up (all too easily, methinks) by a slimy card
shark dodging the law. (What does she see in
this creep?) In brief, she runs to the big city
and marries the man and eventually he learns
his lesson and finally reforms thanks to the
love of a pure woman. Gag me with a ...
Anyway, the library scenes are clearly
Hollywood sets, and the books (old and ratty,
without labels) look like they were shelved
by the Tasmanian Devil. (...) Connie acts as a
reader's advisor, and we learn that Babe
Stewart is not interested in poetry, drama or
Shakespeare. Mostly he's interested in
Connie's legs, and he asks her to retrieve a
book on the uppermost shelf so she has to
climb a ladder. She catches on and sparks,
"Are you showing me a grand time, mister, or
are you showing me a grand time?" (...) This
film can be mined for library themes (the
library as prison rather than refuge, see The
Pagemaster) and it's an example of a beautiful
librarian who defies the stereotype. And
though Babe refers to her as clever, her taste
in men leaves much to be desired.
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236. Таванът / The Attic (1980)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0078806

Този филм се счита за „филм на ужасите”,
но повечето страшни неща са на ниво
психология, макар и да виждаме
бинтованите китки на библиотекарката
след неуспешен опит за самоубийство.
Луиз има кок, но няма очила, облечена е с
блуза по Викторианската мода и жилетка.
Нейната млада асистентка и приятелка
Емили си слага големи очила за четене,
когато е необходимо, а косата и е
подстригана на черта. Когато питат Емили
дали и харесва да работи в обществена
библиотека, тя отговаря: „Много по-добре,
отколкото в библиотеката на колежа”.
Научаваме, че Емили ще замести Луиз,
която напуска след 19 години работа.
„Предполагам, че се нуждаят от нови
сили”, казва тя на Емили, която отговаря:
„Да съм главен библиотекар не е точно
моята представа за кариера за цял живот”.
Предполагаме, че и с Луиз не е било така.
Луиз определено е по-млада, отколкото
изглежда, но действията и са като на
старица. Облича се в бежови цветове. Ако
си сложи грим, сигурно ще е красива. Това
ни говори много за отчаяната
библиотекарка Луиз, включително и
предположението, че не напуска по своя
воля. Библиотеката е голяма и хубава, със
съответния каталог с фишове, а в края на
работния ден Луиз прибира на мястото й
последната книга, преди да си тръгне
(киноклише). Тя не бърза да се прибере у
дома, където е сакатият и баща, който
обсебва цялото и време и внимание,
въпреки че тя е вече на почти 40 години.
Години след изчезването на годеника и в
деня на сватбата, Луиз все още е самотна.
Тя пуши и обича да пие коктейли
„Маргарита” – става ясно, че ги обича
прекалено много, алкохолът е главната
причина за нейното деструктивно
поведение на работното място. В един
мексикански ресторант тя обяснява на
Емили: „Не знам какво се случи в онзи ден
в библиотеката. Внезапно почувствах как
гневът се надига в мен, от върха на

THE ATTIC
Edwards, George (Director). The Attic.
United States: Atlantic Releasing Corp.,
1980.
Starring: Carrie Snodgrass (Louise Elmore,
Librarian); Frances Bay (Emily, Assistant
Librarian); Ray Milland (Wendell, Louise's
father)
(...)
You know right off this is no comedy when
you see the librarian's wrists are bandaged
after a botched suicide attempt. Louise
(Carrie Snodgrass) wears her hair up but no
glasses, dressed in a Victorian blouse and a
cardigan. Her young assistant and friend,
Emily (Frances Bay), sports large reading
glasses when needed, and wears her hair in a
page boy. When Emily is asked if she likes
working at a public library she replies, "It
beats being a college librarian." We learn that
Emily will be replacing Louise, who is
leaving after 19 years. "I guess they do need
new blood," she tells Emily, who responds,
"Being a head librarian is not exactly my idea
of a lifetime career choice." We suspect it
wasn't Louise's lifetime career choice, either.
Louise is clearly younger than her appearance
allows, yet she acts old. She is dressed in
shades of tan. If she wore makeup, she might
even be pretty. All this tells us a lot about
poor and desperate librarian Louise, including
the implied fact that her leaving isn't by her
own volition. The library is large and nice,
with the requisite card catalog, and at the end
of the workday Louise shelves a final book
before leaving (a cinematic cliché). She is in
no hurry to get home to her crippled,
manipulative father who demands her time
and attention although she's around 40 years
old. Louise is still lonely years after her
fiancé disappeared on their wedding day. She
smokes and she likes margaritas -- too much,
it appears, as alcohol is blamed for her
destructive behavior at work. At a Mexican
restaurant she explains to Emily, "I don't
know what happened that day in the library.
Suddenly I felt this anger creeping up from
the tip of my toes to the top of my head,
surrounded by all those books that I've
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пръстите на краката, до върха на главата
ми, заобиколена от всичките тези книги,
които съм докосвала стотици пъти. Като
че ли всички те имаха очи, гледаха ме,
следяха ме. Започнаха да ми се нахвърлят
като огромни лешояди. Книгите ми бяха
врагове. „Унищожи ги, преди те да те
унищожат”, ми шепнеше един глас.
Почувствах се така добре, когато гледах
как всички тези книги изгарят в
пламъците. Бях спечелила битката!” В
ретроспекция виждаме как подрежда
купчини с книги на пода на библиотеката
и ги запалва. „Така мисля, че се случи.
Малко ми е объркано”. Но заявява, че би
го направила отново, което означава, че не
си е извлякла поука от нервния срив
(чудно е защо и е било позволено изобщо
да продължи да работи). Луиз си харесва
един младеж в киното, и след като
задоволява физическите си нужди, се
облича в синьо и си слага червило. Това
обаче е единичен случай. От пълната с
плюшени играчки спалня става ясно, че тя
си пада по маймунки (по-голямата част от
тях са шимпанзета). Емили и купува
истинско шимпанзе (виждаме табелката на
зоомагазина „Специална разпродажба на
маймуни”), което Луиз държи у дома,
въпреки настояването на баща си да се
отърве от него. Докато се храни с майката
на приятелката си и нейния малък брат,
Луиз потвърждава, че е работила като
библиотекарка 19 години. „Звучи
ужасяващо дълго”, казва деспотичната
майка на Емили и добавя ироничното
„Иска ми се и Емили да се установи на
такава работа”. Луиз мисли за Емили като
за себе си на млади години и затова не
иска тя да се озове в нейното положение с
безперспективен живот, под чехъла на
ужасен родител. Луиз признава: „Иска ми
се да бях опитала и други професии на
младини. Искам да кажа, че можеше и да
не стана библиотекарка.” Майката на
Емили заявява, че това е една напълно
почтена работа. „Почтена, да,” казва Луиз,
„и ужасно скучна”. В заключение майката
на Емили казва: „Професията е такава,
каквато си я направиш”. На прощалното

fingered a hundred times before. They all
seemed to have eyes, staring at me, watching
me, following me all around. They started to
come at me like huge, swooping hawks. The
books were my enemy. 'Destroy them before
they destroy you,' a voice whispered to me. It
felt so wonderful seeing all those books going
up in flames. I'd won the battle!" In a
flashback scene we see her pile books on the
library floor and set them ablaze. "I think
that's how it happened. It's a little mixed up in
my mind." But she says she'd do it all over
again, so the nervous breakdown didn't teach
her anything (and we're left to wonder why
she was allowed to keep working at all).
Minor spoilers ahead ... Louise acts out by
picking up a young man at the movies and
taking care of her physical needs, after which
she dresses in blue and applies lipstick. This
fix doesn't last, however. We can see by the
juvenile toys and stuffed animals decorating
her bedroom that she's really into monkeys
(in actuality most are chimpanzees). Emily
buys her a real chimp (the pet shop sign reads
"Special Sale Monkey" – grrrr) which Louise
keeps despite her father's demands that she
get rid of it. When dining with her friend's
mother and little brother, Louise confirms
that she has worked as a librarian for 19
years. "It sounds so dreadfully long," Emily's
domineering mother adds, then ironically, "I
wish Emily would settle down to a job like
that." Emily reminds Louise of herself when
young, and she does not want her to end up
with a dead-end life under the thumb of an
abusive parent. Louise admits, "I wish I had
had the good sense to try some other jobs
when I was young. I mean, I may not have
been a librarian." Emily's mother protests that
it's a perfectly respectable job. "Respectable,
yes," Louise answers, "and awfully boring."
Emily's mother closes, "A job is what you
make of it." Louise's goodbye party at the
library introduces her very odd coworkers,
one of whom tells her, "You're free as a bird."
Louise can travel now (maybe after she stops
crying). Wearing a silly party hat, Louise
tearfully waves at the books. "Goodbye all
you bastards. If I never see you again it'll be
too soon." This is considered a "terror" film,
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парти на Луиз виждаме нейните странни
колеги, един от които и казва: „Свободна
си като птичка”. Луиз вече може да
пътува. Със смешна клоунска шапка,
разплаканата Луиз маха за сбогом на
книгите: „Сбогом, негодници. Дори и
никога да не ви видя, няма да ми
липсвате”. Много неща във филма са
свързани с публичния образ
набиблиотекаря, а Луиз е щедра,
изпълнена с любов за раздаване, но
прекалено слаба, за да остави и за себе си.
204. Черната маска / Black Mask / Hak
Hap (1996)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0115693

Библиотеката като убежище
(„спокойствие най-накрая”) за химически
преобразения убиец, който избягва в
реалния свят. Както самият той обяснява в
началото „Живея в Хонг Конг с ново име
и работя в библиотека, нещо толкова
отдалечено от моето изпълнено с насилие
минало, колкото можах да намеря.”
„Саймън” харесва работата си в
библиотеката, защото шефът му не го
безпокои. „Харесва ми тук. Тихо е. Никой
не безпокои библиотекари.” Той е
пацифист (един от колегите му мисли, че е
обратен). Но Саймън определено се
възползва от всички книги наоколо:
„Чудно е колко много може да се научи в
тази професия”. Както казва любовно
ориентираната Трейси (със стържещ като
тебешир върху черна дъска глас): „Той е
тих и странен, но сладък”. Саймън казва:
„Тихите постигат най-много. Не си губят
времето в приказки.” Истинската му
същност обаче е разкрита и той се втурва
от една екшън сцена в друга. Едно от
добрите неща в този филм е, че е бил
заснет в истинска библиотека. Това
означава, че в сцените, в които
библиотеката е под обстрел, зрителят чува
само изстрелите. Подминала ни е агонията
от „Лигата на необикновените” и други
подобни филми, в които герои с видимо
удоволствие правят книгите на пух и прах.
Продължението на „Черната маска” няма
нищо от библиотеките.

but most of the terror is psychological. (...)
This film is rich in librarian public image
themes, by the way, and Louise is generous,
full of love to give, but too weak to save
herself.
Заб. Разместени изречения при
платиатстването (обозначени в червено).

BLACK MASK
Lee, Daniel (Director). Black Mask. Hong Kong: Film
Workshop Ltd., 1996.
Starring: Jet Li (The Black Mask, Michael/Simon/Tsui
Chik, Librarian); Ching Wan Lau (Inspector Rock
Shek); Karen Mok (Tracy Lee) Original title: Hak
Hap

Library as refuge ("peace at last") for a chemically-altered assassin who escapes into the
real world. As he explains in the opening, "I
live in Hong Kong with a new name and a job
in a library, something as far removed from
my violent past as I could find." "Simon"
enjoys library work because his boss leaves
him alone. "I like it here. It's quiet. Nobody
ever bothers a librarian." (Obviously he
doesn't work in the children's department.)
He's a pacifist (one of his co-workers thinks
he likes boys). But Simon benefits from all
those books: "You'd be surprised what you
learn on this job." As love-interest Tracy says
(with her chalk-on-a-blackboard voice), "He's
a little quiet and weird, but cute." Simon says,
"It's always the quiet guys that get the most
done. They don't waste talking." Of course
his real identity is discovered and he's off to
one wire-fu action sequence after another
(yawn). One nice feature is that this film was
made in a real library (...) Of course that
means when the library is shot to pieces with
automatic weapons the audience only hears
the action. We're spared the agony of The
League of Extraordinary Gentlemen and
other films where books are pulverized with
great glee. And don't bother with the sequel
(Black Mask 2: City of Masks) as it's wall-towall bloody mayhem with no library
anything.
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THE BLOT

209. Петно / The Blot (1921)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0011979

Ням филм на първата американска
режисьорка на неми филми.
Когато срещаме красивата колежанска
библиотекарка Амелия Григс, тя
подпечатва книга, докато богатият
колежанин Фил Уест (който изглежда
много по възрастен от ученик) се опитва
да я омае с приказките си. Той е там, за да
я види, но се преструва че връща книги.
Всъщност не може да заблуди никого – по
онова време при четене е трябвало да се
разрязват страниците на книгите, а
книгите, които той връща са непокътнати.
Тя е дъщеря на професор, семейството е
благородно, но бедно, тъй като финансово
не са добре обезпечени. (Техният приятел
свещеник, друг кандидат за Амелия, също
живее в недоимък). Облечени са в
износени дрехи, гладуват, Амелия храни
котката си от боклука на съседите.
Господин Олсън е обущар и семейството
му живее щастливо и имат изобилие от
храна, тъй като г-н Олсън печели по 100
долара повече от професора всяка
седмица. В пристъп на отчаяние госпожа
Григс им краде печеното пиле (после го
връща). В края на краищата физически
изтощената Амелия се разболява. Филмът
представя едно общество, което не се
грижи достатъчно за учителите, но краят
на тази поучителна история обещава
промяна. Посланието е толкова деликатно,
колкото е удар с лопата в лицето, но е
постижение в начина, по който е
представен живота по онова време.
(интересно е как се обсъждат малките
заплати на професора и свещеника, а
ниската надница на библиотекарката
изобщо не се споменава). Накрая всичко
завършва добре, тя си избира съпруг.
267. Bookies (2003)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0302361

Джуд взема „ужасно ранните” сутрешни
смени в университетската библиотека,
това изобщо не му пречи, тъй като в някои

Weber, Lois (Director). The Blot. United States: F.B.
Warren Corp., 1921.
Starring: Claire Windsor (Amelia Griggs, Librarian);
Philip Hubbard (Andrew Theodore Griggs); Louis
Calhern (Phil West); Margaret McWade (Mrs. Griggs)

This vintage silent film (now available on
DVD) is interesting on many levels. When
we first meet pretty college librarian Amelia
Griggs, she is rubber-stamping a book and
being sweet-talked by wealthy collegian Phil
West (who looks ten years too old for
college). He checks out books as an excuse
to see her, but he's not fooling anyone -back then pages had to be cut apart to be
read and these books are returned intact. She
is the daughter of a professor, and the family
is noble but impoverished because they earn
so little. (Their minister friend (another love
interest for Amelia) likewise suffers from an
inadequate livelihood.) They are shabbily
dressed and hungry, and Amelia feeds her
cat from the neighbors' garbage can. The
Olsons, a shoemaker and his family (...),
wallow in food and happiness since Mr.
Olson earns $100 more each week than the
professor. In a fit of desperation Mrs. Griggs
even steals their cooked chicken (but returns
it). Eventually Amelia's weakened condition
leads to illness and painful overacting. The
"blot" is on a society that doesn't provide
enough for its teachers, but the end of this
ponderous morality play promises change.
The message is about as subtle as a shovel in
the face, but is a rare peek into how ordinary
people lived back then. (And notice how the
pitiful salaries for the professor and the
minister are lamented but the librarian's low
wages aren't even mentioned. She gets to
pick a husband at the end so all is right with
the world. Argh.) (Note: The director was
America's first native-born female director
of silent films, with a large body of work to
her credit.) Заб. Разместени изречения.
BOOKIES
Illsley, Mark (Director). Bookies. Germany/USA:
International Arts Entertainment, 2003.
Starring: Johnny Galecki (Jude, Library Assistant)

Jude works the "ass-early" morning shift at
the university library, which is fine because
some of the books from the night-drop
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от книгите, върнати на нощното гише, има
листчета със залози. Заедно с трима
приятели
(работещи от стая в общежитието)
започват да залагат, но тъй като залозите
им са с високи печалби, стават мишена за
организирана престъпна група, чиято
дейност застрашават. Поставянето на
залозите и осребряването на печалбите
става в книги от библиотеката.
„Използвахме книги, които никога не са
заемани. Философия, пълните съчинения
на Платон, както и всякакви книги на
чужди езици.” Той е гений, но има
недостатък – дрога и пари.
266. Chainsaw Sally (2004)

contain betting slips. He and three friends
(working from a dorm room) field sports bets
but are so successful they become targets of
organized crime whose territory has been
compromised. Bets are placed and payments
exchanged by placing them in certain library
books. "We made sure to use books that had
never been checked out in the history of the
school. Philosophy, the unabridged works of
Plato, or anything in a foreign language."
He's a genius but has a weakness for drugs
and money and is not very appealing. (...)

IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0385592

Burril, Jimmyo (Director). Chainsaw Sally. United
States: Redfield Arts, 2004.
Starring: April Monique Burril (Sally Diamon,
Librarian)

Има лавици и някакви книги, значи това
трябва да е библиотека. На стената има
табелка: „Шът! Тишина моля!” Студенти
са насядали по масите, а библиотекарката
е на мястото си близо до тях. Тя е млада,
типичната библиотекарка, със скучен
кафяв костюм, кок и очила. Когато един
младеж – дългокос, дебел, груб и
непохватен, започва да говори високо и с
неприязън, тя любезно го моли да пази
тишина. Той продължава да дрънка и
библиотекарката става от мястото си и
отново го моли да пази тишина, в
противен случай той ще трябва да си
школуван и спокоен.
„Фригидна малка скапанячка”, изсумтява
младежът и се насочва към мъжката
тоалетна. Докато е вътре, библиотекарката
се промъква зад гърба му, сграбчва го със
силните си ръце, прошепва му („Казах да
пазиш тишина в библиотеката”), след
което му прерязва гърлото. Непоколебимо
действие – историята за лошата
библиотекарка. Когато е на работа, тя е
образцова и добра, но когато е навън, тя е
отмъстителна и плашеща… Не напразно я
наричат „Сали резачката”. Виждаме я как
помага на редовен посетител да проучи
местната история, но я виждаме как
полудява когато една продавачка на
сладолед прави правописна грешка в

CHAINSAW SALLY

There are shelves and some books so this
must be a library. The sign on the wall in the
opening scene says, "ssssshhh! Quiet Please."
Students sit at tables with the librarian at her
desk nearby. She's young but clearly the
stereotype, wearing a drab brown suit, hair
pulled up, and wire glasses. When one young
man -- long hair, fat, rude, a slob -- gets loud
and belligerent, he is asked politely to be
quiet. He continues to rant, and the librarian
steps forward and asks him again to be quiet
or she'll have to ask them to leave. Her voice
is modulated and calm. "Frigid little freak,"
he snorts, and heads to the men's room. While
he's using the urinal, the librarian strong-arms
him from behind, whispers in his ear ("I said,
be quiet in the library!"), then slits his throat.
This is the ultimate librarian-gone-bad flick.
When she's at work, she's prim and proper.
Out in the field, however, she's gothy-freaky
and vengeful. Granted, she's offing jerks, but
still … (...) At which point … well, they don't
call her Chainsaw Sally for nothing. We do
see Sally help a patron research local history,
but she goes to extremes when an ice cream
clerk misspells "malt" on the order pad by,
later, carving the correct spelling into her
stomach. (...) Anyway, the library is
obviously a set (...), just a few shelves of
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листчето за поръчки на книги, която
грешка Сали по-късно „поправя” върху
ае
бутафорна, само няколко лавици с

unlabeled books. Her assistant is a blind man
who serves only as background dressing. This
film is porn with violence instead of sex,
filmed on the cheap, with not a smidgen of
acting talent anywhere but, hey -- the main
character is a librarian. And she does
maintain her own warped standards.

слепец, който е само като декор. Филмът е
с насилие, нискобюджетен, без актьорско
майсторство, но пък главната героиня е
библиотекарка. И тя държи на собствените
си извратени стандарти.
271. Църквата / The Church / La Chiesa /
THE CHURCH
Soavi, Michele (Director). The Church. Italy:
Cathedral of Demons (1989)
ADC Films, 1989. (Dubbed.)

IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0094860

Италиански „готик хорър” филм, в който
главният герой (поне в първата половина
на филма) е Еван, приятно и симпатично
момче, наето да направи каталог на
старите книги в готическа катедрала. Той
се облича добре и разнася пишеща
машина до катедралата и обратно.
Библиотеката е едно открито пространство
с няколко лавици, пълни с неподредени
книги и няколко купчини с книги на пода.
Става ясно, че Еван не е любител на
книгите като такива, но е студент по
история, запленен от богатото и
мистериозно минало на сградата, освен
това очарован от красивата Лиза, която
отговаря за реставрацията (но не дотам
очарован, че да си свали очилата с телени
рамки, когато се опитва да я вкара в
леглото си). Лиза намира един стар
пергамент, зазидан в стена и е ядосана,
когато Еван се захваща да разбере какво се
е случило в Средновековието. По време на проучванията си той освобождава
зъл дух, погребан под катедралата
(подобно на Иви, която предизвиква
катастрофа в „Мумията). Той е първият от
многото, в когото се вселява демонът и се
превръща в звяр (в този си вид накрая
стига до момичето, но се съмнявам, че тя
ще го срещне с майка си и баща си).
Разбираме, че библиотекарят Еван е
загубен по начина, по който държи
книгата след като е обладан от демона и
няма вече нужда от очила.
402. Комплект за бюро / Desk Set (1957)

Starring: Tomas Arana (Evan, Librarian,
Cataloguer); Barbara Cupisti (Lisa) Original title: La
Chiesa

IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0050307

http://affiliates.allposters.com/link/redirect.asp?it
em=936956&AID=624664&PSTID=1&LTID=2

Бъни Уотсън е справочен библиотекар,

The production values in this Italian gothic
horror film (...) The main character (at least
for the first half of the film) is Evan, a
likeable and boyishly handsome young man
hired to catalog the old books in a gothic
cathedral. He dresses nicely and carries a
manual typewriter to and from work. The
library is only an open space with a few odd
shelves of disorganized books and some piles
on the floor. Evan makes it clear he's not fond
of books per se, but he is a student of history
and fascinated by the building's rich and
mysterious past, and charmed by pretty Lisa
who is in charge of restoration (but not
charmed enough to remove his wire-rimmed
glasses when trying to bed her). Lisa finds an
old parchment buried in a wall and to her
annoyance Evan embarks on a quest that
explains what happened back in the Middle
Ages, but in his explorations he accidentally
lets loose the horrible evil buried under the
cathedral (not unlike Evie Carnahan's
inadvertent triggering of catastrophe in The
Mummy). He is the first of many to be
possessed by a demon, and actually turns into
a monster (and in such guise finally gets the
girl but I doubt she'll take him home to meet
Mom and Dad). You know the librarian in
Evan is lost because of the way he handles
the books after being possessed, and he no
longer sports glasses. (...)
DESK SET
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въпреки че тя и нейните три „момичета”
работят в отдела за справки във
Федералната ТВ и радио компания в
Манхатън, никога не са наречени
„библиотекари”. Техните роли на
мениджъри на достъп са особено важни за
развитието на историята, тъй като
противопоставя уменията им за
намиране на информация на уменията на
машината Емарак (Emmarac) „електронния
мозък”. (...) В този филм за пръв път
виждаме технология в библиотеката. А
модните дрехи на героините са причина за
популярността на филма сред
библиотекарките.

72. Подземия и дракони / Dungeons and
Dragons (2000)
IMDb:
http://www.imdb.com/title/tt0190374
Главната героиня е библиотекарка (виж и
„Мумията” и „Всички мъже на
кралицата”), а библиотеката е сцена на
битки (виж и „Шанхайски рицари” и
„Лигата на необикновените”).
Представянето на Марина ни напомня
на това на Иви от „Мумията” и подобно на
Иви, прическата на Марина е кок, има
очила и прекалено много прикриващо
облекло. Тя изразява недоволство
(„Струва ми се, че трябва да правя нещо
повече от това да редя книги”), но мигове
по-късно вече се впуска в приключение, в
което повече не се споменава професията
нищо общо със сюжета. Сценаристът
сигурно е търсил ужасно скучна професия
за героинята си – глупаво момче. Цитат от
забележка: След като по магически начин
успява да върже двама нападатели в
библиотеката, единият коментира:
„Сигурно това е единственият начин, по
който си осигурява мъжко присъствие”.

Lang, Walter. (Director). Desk Set. United
States: 20th Century-Fox, 1957.
Starring: Katharine Hepburn (Bunny Watson);
Spencer Tracy (Richard Sumner); Joan Blondell
(Peg Costello); Dina Merrill (Sylvia Blair); Sue
Randall (Ruthie Saylor)
Based on the Play: Marchant, William. The
Desk Set. London: Samuel French, 1956.
And Broadway Musical (1955-1956) Starring:
Shirley Booth (Bunny Watson); Byron Sanders
(Richard Sumner)

Although never referred to as "librarians,"
Bunny Watson and her three "girls" run the
reference department of a television and radio
station in Manhattan. Their roles as access
managers are critical to the storyline, which
pits their information retrieval skills against
Emmarac, an "electronic brain." This film (...)
is credited with being the first to put
technology into a library environment. And
with the ladies dressed so fashionably, it's a
favorite among librarians.
DUNGEONS AND DRAGONS
Solomon, Courtney (Director). Dungeons and
Dragons. United States: New Line Cinema, 2000.
Starring: Zoe McLellan (Marina Pretensa, minor
Mage & library worker); Justin Whalin (Ridley
Freeborn)

Another example of librarian as action hero
(see The Mummy and All the Queen's Men),
and library as fight setting (see Shanghai
Knights and The League of Extraordinary
Gentlemen). Marina's introduction is
reminiscent of Evie's in The Mummy, and
like Evie, Miranda wears her hair in a bun,
has glasses, and too much concealing
clothing. She expresses dissatisfaction ("It's
just that I feel like I should be doing
something more than just shelving books")
but minutes later she's caught up in adventure
and there's no further reference to her job.
Librarian attributes have nothing to do with
the storyline. The scriptwriter must have been
looking for a job that the heroine would find
deadly dull. Silly boy. Quote of note: After
she magically ties up two intruders in the
library, one comments, "It must be the only
way she can get guys to come home with
her."
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AN EXTREMELY GOOFY MOVIE

323. Гуфи 2 / An Extremely Goofy Movie
(2000)

Harrowell, Ian & Douglas McCarthy (Directors).
An Extremely Goofy Movie. United States: Walt
Disney Pictures, 2000. Starring voices of: Bebe
Госпожа Марпъл, главна библиотекарка на Neuwirth (Sylvia Marpole, Head College
Librarian); Bill Farmer (Goofy Goof)
щатска колежанска библиотека е поIMDb: http://www.imdb.com/title/tt0208185

истинска от някои живи библиотекарки в
екшън филми. Тя е с много измерения –
обича диско танци и обича да събира неща
от 70те – с очила и скучни дрехи, но няма
кок. Има голям задник, но любовчията
Гуфи го оглежда с умиление. Разбира се,
че тя подпечатва много книги, освен това
каталогът с фишове е на видно място.
Освен това я виждаме как прибира книги
на високи рафтове, покачена на стълба
(това да не е някакво кино правило
някъде?) Всъщност тя прибира много
книги и очевидно е единственият човек,
който работи там. Тя споменава
десетичната система на Дюи, която не се
употребява често в колежанските
библиотеки, но какво от това. Тъй като е
анимация с Гуфи (пълнометражна) има
задължителната сцена с падащите като
домино стелажи. Пародийните
преподавателски сцени с Роки (много
културологични препратки има в този
филм, който младежите няма да разберат).
Танцуват Буги Дък в библиотеката преди
да ги прекъсне професор Пси. Найзапомнящото се: приятелят на Гуфи, Пит,
казва: „Всичкото това учене по книги няма
да те подготви за нищичко. Безполезно е в
реалния живот!”

Ms. Marpole, Head Librarian for the generic
State College Library, is a more lifelike
librarian than many found in live-action
films. She's multi-dimensional -- loves discodancing and collecting 1970s memorabilia -with glasses and sensible clothing but no bun.
She has a big butt, but love-interest Goofy
ogles it fondly. Of course she does a lot of
rubber-stamping and there's a card catalog
evident. And of course she's seen shelving
books from a ladder (is that a cinematic
RULE somewhere??). Actually she shelves
books a LOT and apparently is the only one
working there. She mentions the Dewey
Decimal System, which isn't commonly used
in college libraries but what the hey. Being a
Goofy cartoon (long version), there's the
requisite scene with the toppling bookcases
domino-style. The Rocky parody tutoring
sessions are clever (lots of cultural references
in this film the kiddies won't get). They dance
the Boogie Duck in the library until
interrupted by a stodgy Psych professor. Most
notable quote: Goofy's friend Pete says, "All
that book-learning doesn't prepare you for
doodly-squat. It's useless in the real world."

FOUL PLAY

330. Нечестна игра / Foul Play (1978)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0077578

В началото виждаме затворена библиотека
и Глория, която се приготвя да си тръгне,
облечена е с шлифер, опитва се да държи
чантата и чадъра си докато продължава да
прибира книги. (екранно клише – библиотекарите от филмите винаги са запалени
по прибиране на книги). Тя е красива,
облечена както подобава (дълга удобна

Higgins, Colin (Director). Foul Play. United
States: Paramount Pictures, 1978.
Starring: Goldie Hawn (Gloria Mundy,
Librarian); Marilyn Sokol (Stella, Librarian);
Chevy Chase (Tony Carlson)
In an early library scene, the place is closed
and Gloria is preparing to leave, wearing a
raincoat and juggling a purse and umbrella -while continuing to shelve books. (Movie
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пола, помните ли? И не носи сутиен) и от
време на време си слага огромни очила с
черни рамки. Стела, нейна приятелка и
колежка библиотекарка, и прави справки и
я учи как се прави месингови малки
предмети. Намерението на сценариста да
представи Глория като криеща се от света
след болезнен развод библиотекарка поскоро е въплътено в непрекъснато
звучащата песен на Бари манилов,
отколкото в самия сюжет. Този филм е подобре да се гледа не заради свързаните с
библиотеката сцени, а заради добрата
комедия на Дъдли Мур. Цитати, които
трябва да се отбележат: Приятелка към
Глория: „От развода насам си
се заключила в библиотеката и си се
скрила зад тези очила. Я се погледни! Ти
беше главната мажоретка!”
Задължителните стилажи, които падат
като плочки от домино, този път са пълни
с бутилки вино. Допълнителна
информация: Този филм беше адаптиран
за малкия екран като ТВ сериал, който
продължи по-малко от месец (26 януари –
23 февруари 1981 година) с Дебора Рафин
(доста известна по онова време) и Бари
Бостуик (все още известен). Професията
на Глория бе сменена – вместо
библиотекарта, тя беше водеща на ТВ ток
шоу. Сценаристите сигурно са
предполагали, че това ще привлече повече
интереса на публиката и ще бъде повод за
комични ситуации, но предположенията
им не се сбъднаха.

librarians are so dedicated to shelving books.)
She's beautiful, dresses for the times (long
comfy skirts, remember? and braless) and
now and then dons enormous black-framed
glasses. Stella, her buddy and fellow
librarian, does reference work for her and
also teaches her the fine art of brass knuckles
and mace. The scriptwriter's intention of
showing Gloria as the librarian hiding from
life after a painful divorce is reflected more in
the never-ending Barry Manilow song than
the storyline itself. Watch this one more for
great comedy from Dudley Moore in his
prime than for library themes. Notable quote:
Friend to Gloria: "Ever since the divorce you
lock yourself in the library and hide behind
those glasses. Look at you! You used to be a
cheerleader!" (...) Oh -- the requisite shelvesthat-fall-like-dominoes contain wine instead
of books in this film. P.S. This film was
adapted for the small screen in a TV series
that lasted less than a month (January 26 to
February 23, 1981) starring Deborah Raffin
(quite popular in her day) and Barry
Bostwick (still popular). Gloria's occupation
was changed from librarian to TV talk show
hostess. One supposes the writers thought this
job would provide more interest and comedy
fodder, but the plan didn't work.

GOOD NEWS
Walters, Charles (Director). Good News.
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0039431
United States: Metro-Goldwyn-Mayer, 1947.
Starring: Allyson, June (Connie Lane,
Кони Лейн е помощник библиотекарка в
College Student, Assistant Librarian); Peter
библиотеката на колежа (също и студентка Lawford (Tommy Marlowe)Based on the
трета година в специалност „Езици”).
Play: Schwab, Laurence, & B.G. DeSylva.
„Библиотеката едва ли е най-любимото
Good News. NY: Samuel French, 1932. And
място за мотаене на футболистите”, казва
Broadway Musical (1927) Starring: Mary
Кони на техния капитан, Томи Марлоу.
Lawlor (Connie Lane); John Price Jones (Tommy
Свързваме тази библиотекарка с ученето,
Marlowe)
една предсказуема и остаряла сюжетна
Connie Lane is Assistant Librarian of a
331. Good News (1947)
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линия. Известни реплики: „Ти със
сигурност не изглеждаш като
библиотекарка”. „Аз определено не се
чувствам като такава”. Освен това може да
видим една от най-често срещаните сцени:
Библиотеката в края на работния ден.

335. Сбогом, Колумб / Goodbye,
Columbus (1969)

college library (and also a third year student
majoring in languages) in this football rah-rah
musical that has been adapted several times
on stage and screen. "This is scarcely the
favorite hang-out for the football team,"
Connie states to its captain, Tommy
Marlowe. The librarian here is associated
with learning. Predictable and dated storyline.
Tired exchange: "You sure don't look like a
librarian." "I sure don't feel like one."
Favorite quote: Beef to Pat: "Gee, why must
everyone get literary in my car?" High point
of the film: Football uniforms apparently
designed by Ronald McDonald. Also features
one of the most commonly used scenes: The
library at closing time.
GOODBYE, COLUMBUS
Peerce, Larry (Director). Goodbye, Columbus.
United States: Willow Tree, 1969.
Starring: Richard Benjamin (Neil Klugman,
library worker); Ali McGraw (Brenda Patimkin)

IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0064381

Базиран на романа на Филип Рот (1959).
Нийл Клугман прекъсва следването на
английска литература заради служба в
армията, след което той започва работа в
обществена библиотека. Майката на
приятелката му казва: „Сигурно е много
интересно в библиотечния бизнес”. Той
отговаря: „Не знам. Ами, предполагам, че
е така. Не, не много.” Госпожа Патимкин
пита дъщеря си: „Какво прави приятелят
ти в библиотеката?” Тя отговаря: „Нямам
никаква представа.” Обаче става ясно от
няколкото сцени в библиотеката, че Нийл
си разбира от работата и се грижи за
редовните читатели (особено едно
тъмнокожо момче, запленено от френския
художник Гоген), въпреки че неговата
еврейска приятелка и нейното семейство
не я възприемат подобаващо. В Нийл не
виждаме отдаденост на работата, в
същност става ясно, че това е само
временно занимание, но тъй като той не
прави никакви планове, съвсем спокойно
може да се превърне в доживотен
библиотекар, който попада случайно в
професията и после не напуска никога. В
книгата има повече сцени в библиотеката.

Based on the Novel: Roth, Philip. Goodbye,
Columbus. Boston: Houghton Mifflin, 1959.
The Army interrupts Neil Klugman's degree
in English Literature, and afterward he works
at a public library. His girlfriend's mother
says, "It must be very interesting, the library
business." He replies, "I don't know. Yeah, I
guess so. No, not very." Mrs. Patimkin asks
her daughter, "What does your friend do at
the library?" She answers, "I haven't the
slightest idea." Yet it's evident from the few
library scenes that Neil is good at his job and
cares about his patrons (especially a young
black boy fascinated by French artist
Gauguin), although his job gets no respect
from his Jewish princess girlfriend or her
family. He expresses no dedication to the job;
in fact, Neil makes it clear that the job is a
stop-gap, but as he makes no plans for the
future, he could well become one of those
library lifers who drifts in and then never
leaves. Bless 'em, too. (The book has more
library /.../)
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THE HANDMAID'S TALE

339. Приказка за прислужницата / The
Handmaid's Tale (1990)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0099731

Базиран на едноименния роман: Atwood,
Margaret. The Handmaid's Tale. Boston:
Houghton Mifflin Co., 1986.
Главнокомандващият, който е господар на
Офред, най-успешният образ в това
мрачно видение на американското
общество, изобщо не е изненадан от
победата на своята служителка в играта на
думи. „Защото си библиотекарка”. Това е
единственият момент, в който се
споменава нейната професия, преди
превръщането на жените в робини и
принизяването им до статус на зачеващи.
Тя обаче е главната героиня – силна жена,
бореща се да оцелее в новите и ужасяващи
обществени условия. В книгата тя не е
библиотекарка, а „дискър”, една от
групата жени, които дигитализират
библиотечни фондове преди да ги
унищожат физически. Библиотеките се
споменават на още няколко места в книгата, там присъства и мотивът за
Библиотеката като Храм (богата
символика). Проблемите и започват когато я уволняват и я местят от работното и
място, виждаме как една университетска
библиотека е унищожена на собствената и
широка поляна посредством „спасяване от
унищожение”, което в същност е
съвременния вариант на лов на вещици.
Тази сцена присъства и във филма, но не
става ясно къде се извършва действието.
Нито в книгата, нито във филма няма
решаване на свързани с библиотеката
проблеми, но Офред (малкото и име не се
разкрива в книгата) може да бъде метафора на подтиснатото знание. Достъпът до
книги и знание може да се сравни с този в
„451 по Фаренхайт“.
232. То / It (1990)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0099864
Базиран на романа на Стивън Кинг: King,
Stephen. It. New York: Viking Press, 1986.

Майк Ханлън е единственият от
сплотената група приятели от детството,
който остава в „Скапания Град” Дери, а

Schlondorff, Volker (Director). The Handmaid's
Tale. United States/Germany: Bioskop Film,
1990. Starring: Natasha Richardson
(Kate/Offred, Librarian); Robert Duvall
(Commander) Based on the Novel: Atwood,
Margaret. The Handmaid's Tale. Boston:
Houghton Mifflin Co., 1986.

The Commander, Offred's master in this dark
vision of American society, expresses no
surprise when his Handmaiden beats him at
an illicit game of Scrabble: "Because you're a
librarian." That's the only mention of her
occupation before women were enslaved and
their value reduced to their ability to
conceive. She is the main character, however
-- a strong woman struggling to survive under
new and appalling societal sanctions. Note
that in the book she is not a librarian but a
"discer," one of a team of ladies who digitize
library books before shredding them.
Libraries get a little more mention in the
book, with the theme of Library as
Church/Temple/Sanctuary (rich with symbols
to tease academics). Her problems start when
the discers are suddenly fired and removed
from their workplace, and we do see a
(former) university library defiled when the
women's Salvaging -- a modern-day witch
trial -- takes place on its wide lawn. This
scene is also in the film but its location
unidentified. Neither film nor book have
much in the way of library issues, but Offred
(her birth name is not revealed in the book)
could be examined as a metaphor for
repressed knowledge. (...) Book and
knowledge access comparable to Fahrenheit
451.

STEPHEN KING'S IT
Wallace, Tommy Lee (Director). Stephen King's It.
[Made-for-TV Motion Picture]. United States:
Lorimar, 1990. Starring: Tim Reid (Mike Hanlon,
Librarian); Harry Anderson (Richard Tozier)Based on
the Novel: King, Stephen. It. NY: Viking Press, 1986.

Mike Hanlon is the only one of this tight-knit
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всички останали заживяват бурно и
неразумно. Библиотекар, тъмнокож
библиотекар, умен библиотекар, първият
който свързва нещата и разбира какво
всъщност се случва. Той е членът на
групата, който „дава отговори”, който си
води дневник и чиито знания буквално са
животоспасяващи. Припомнете си този
сюжет, когато следващия път се опитвате
да наемете клоун да участва в програмата
за четене през лятото.
239. Кит Китридж: американско момиче
/ Kit Kittredge: An American Girl (2008)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0846308

Когато семейство Китридж изпада в
затруднение по време на Голямата
Депресия, бащата тръгва за Чикаго
да търси работа, а майката превръща
прекрасния дом в пансион за няколко
много необикновени наематели. Между
тях е и госпожица Бонд, която кара
„колата” на Мобилната библиотека.
Превозното средство прилича по-скоро на
малък пикап, с рафтове вътре и вън (като
количка за сандвичи с прозрачни стени,
които се вдигат като крила). В една от
сцените тя завива прекалено бързо,
страните се повдигат и книгите се
посипват на улицата. Госпожица Бонд,
чиято кестенява коса е на едри къдрици и
е доста тъпа, агитира децата да четат и се
опитва да пъхне подходяща книга в ръката
на всеки. На една от гадните пансионерки
тя препоръчва новела. Участва в един
фокус, за който трябва да легне на дъсчен
тезгях, за да може да я хипнотизират и да
я „вдигнат във въздуха”. Фокусникът я
пита: „Удобно ли ти е?” – „Не” –
„Превъзходно”! След това виждаме, че е
нещастна, когато една маймуна се
присъединява към необичайното
семейство. Това е един лек, чудат детски
филм (с едно-две послания), образът на
библиотекарката не се вписва в нито една
от стереотипните ниши, което всъщност
показва, че библиотекарите са достъпни и
отдадени на четенето.

group of childhood friends that stayed in
Derry's "Poor Town" while the others went
off to more adventuresome lives. A male
librarian, a black librarian, a smart librarian,
and the first one to put two-and-two together
as to what is really going on. He is the
group's "answer man" who keeps a journal
and whose knowledge is literally life-saving.
Scary stuff. Think about this one the next
time you book a clown for the summer
reading program.
KIT KITTREDGE: An American Girl
Rozema, Patricia (Director). Kit Kittredge: An
American Girl. United States: New Line Cinema,
2008.
Starring: Joan Cusack (Miss Lucinda Bond,
Mobile Librarian); Abigail Breslin (Kit
Kittredge); Stanley Tucci (Jefferson Jackson
Berk, Magician)
Based on the Stories by: Valerie Tripp.

When the Kittredge family falls on hard times
during the Depression, the father heads off to
Chicago to look for work, and the mother
turns their lovely home into a boarding house
for some very colorful tenants. Among them
is Miss Bond (Joan Cusack), who drives
(very badly) the Mobile Library "car." The
vehicle looks more like a small panel truck,
with shelves on the inside and on the outside
(like a sandwich cart, with glass panels that
lift up like wings). In one scene she takes a
corner too fast and the panel lifts and books
spew across the road. Miss Bond, who wears
her brown hair in sausage curls and is more
than a little ditzy, encourages the children to
read and tries to place appropriate books in
everyone's hands. For one catty boarder she
recommends a novelette. She takes part in a
magician's trick, where she lies on her back
on boards braced up by saw horses, about to
be hypnotized and "levitated" He asks her,
"Are you comfortable?" "No." "Excellent!"
And later she isn't happy when a monkey
joins this esoteric family. Because this is a
lightweight, quirky children's film (with a
message or two or ten, of course), this
librarian role doesn't fit into any comfortable
stereotype niche -- and actually makes
librarians seem approachable and dedicated
to reading.
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LAST LIFE IN THE UNIVERSE

156. Последният живот във вселената /
Ruang rak noi nid mahasan / Last Life in
the Universe (2003)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0345549

Този корейски филм разказва историята на
Кенджи, млад японец, маниакален
помощник-библиотекар в Японския
културен център в Бангкок, който е твърдо
решен да се самоубие. (...) Съдбата обаче
се намесва при всеки опит за
самоубийство (бесене, прострелване,
задушаване, скачане от мост, хара кири, и
т.н.). (...) Апартаментът на библиотекаря
Кенджи прилича на библиотека, с големи,
добре подредени редове с книги върху
метални рафтове. Дори обувките и
дрехите му са добре категоризирани, със
съответни етикети. (...) Двамата общуват
на развален английски. Основният мотив
са гущерите, подобно на детската японска
книжка, която той винаги носи със себе си
(„Последният гущер, който тъжи дори за
враговете си“). Най-ироничният цитат е
нещо казано, на Кенджи: „Не може все да
четеш. Ще полудееш!”.
Забележка: абзаците в английския и
българския текст са разместени (А.Б.).
140. Професионалната бейзболна лига /
Major League (1989)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0097815

Лин Уелс е бивша годеница на един от
скапаняците (бейзбол кетчъра Дейк с
болните колена), а той прави какво ли не,
само и само да се съберат отново. Тя има
магистърска степен, предполагаме, че е
нещо свързано с библиотечните науки,
защото работи в голяма и прекрасна
сграда. Облек
-те,
също и прическата. Не може да я виним за
големите очила – тогава всички носеха
големи очила. Героинята е бивша
състезателка по плуване, сега сгодена за
богат бизнесмен от сой. Джейк чете
„Моби Дик”, за да я впечатли.
„Момче, ти чел ли си Моби Дик?”, пита
тя. „Изчел съм я с кориците, сладурче.” –
без всъщност да споменава, че е чел

Ratanaruang, Pen-Eka (Director). Last Life in the
Universe. Thailand: Bohemian Films, 2003.
Starring: Tadanobu Asano (Kenji, Assistant
Librarian); Sinitta Boonyasak (Noi)
Original title: Ruang rak noi nid mahasan

This award-winning Korean indie features
Kenji, a young Japanese obsessivecompulsive assistant librarian at the Japan
Culture Center in Bangkok who is hell-bent
on committing suicide. Fate interrupts at
every turn (hanging, shooting, smothering, a
leap off a bridge, hara kiri, etc.). His
apartment looks like a library, with towering
but neat piles of books and metal shelving.
Even his shoes and clothes are neatly
categorized and labeled. He is quiet, wears
glasses, and gets involved with a Thai woman
who is his polar opposite (Oscar Madison
could take lessons from her).
They communicate through broken English.
The running theme is lizards, as in the
Japanese children's book he carries around
(The Last Lizard, who even misses his
enemies). (...) Most ironic quote, said to
Kenji: "You can't just read. You'll go crazy."
Duh.
MAJOR LEAGUE
Ward, David S. (Director). Major League. United
States: Mirage, 1989.
Starring: Rene Russo (Lynn Wells, Librarian);
Tom Berenger (Jake Taylor)

(...) Lynn Wells is the former fiancée of one
of these misfits (Jake, the catcher with the
bad knees) and he goes the distance to win
her back. She has a master's degree, and we'll
assume it's in library science since she works
in a huge and lovely building (...). She suffers
from the 1980's unfortunate wardrobe and
hair styles (...). Can't fault her for big glasses
-- we ALL wore big glasses back then. The
character used to be an Olympic-alternate
swimmer, now engaged to a wealthy and
classy businessman. Jake reads Moby Dick to
impress her ("Hey," she asks, "Did you ever
read Moby Dick?" "Cover to cover, babe.") -never mentioning that it was the Classic
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класическия комикс. Много е забавен
моментът, в който отборът пътува с
раздрънкания си автобус, като по време на
пътуването си подават класически
комикси и пробутват „Престъпление и
наказание” на един съотборник като му
казват, че е детективски роман.
142. Макси / Maxie (1985)

Comics version. (I love the scene where the
team is traveling on their broken down bus,
passing different Classic Comics back and
forth, palming off Crime and Punishment to
one fellow by telling him it's a detective
novel.) (...)

IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0089569

Aaron, Paul (Director). Maxie. United States:
Orion Pictures, 1985.

Базиран на романа: Finney, Jack. Marion's Wall.
New York: Simon & Schuster, 1973.

Ник е библиотекар, отговарящ за редките
книги в основния клон на публичната
библиотека в Сан Франциско. Виждаме го
за пръв път на работното място, в края на
работния ден (любим похват във филми за
библиотеки), който ще закара с колата си
дългогодишен редовен читател, стария г-н
Чу. Съпругата на Ник, Жан е лична
секретарка на католически свещеник.
Бракът им е успешен и обещаващ, до
момента, в който се преместват да живеят
в кокетен (обитаван от призрак) нов дом.
Колко неприятности може да предизвика
един малък призрак? Много. Когато
Максин Малоун се вселява в тялото на
Жан, Ник е очарован от прекрасната
актри
попречила да стане звезва в Холивуд.
Втората сюжетна линия разкрива новата
шефка на Ник, госпожица Шефър, женадявол (прекрасно изпълнение на Валери
Къртън), която преобразува сухата сцена с
библиотечната стълба като почти успява
на превърне този филм в официално
забранен за деца. Тя се облича много
добре (дълга пола с щампи, широк колан,
бяла блуза, очила на верижка, дълга до
рамената кестенява коса, дълги обеци), но
мърка: „Имаш прекрасни очи, Ник.
Отвори ги.” Той изтъква факта, че е
женен. Тя не се притеснява от това.
„Повечето жени отбягват женените мъже.
Аз ги облагородявам.” Същата нощ на
благотворителна сбирка за събиране на
средства за библиотека, тя среща

MAXIE

Starring: Mandy Patinkin (Nick, Rare Book
Librarian); Valerie Curtin (Ophelia Sheffer,
Head Librarian); Glenn Close (Jan / Maxie);
Harry Wong (Mr. Chu, Library Patron)
Based on the Novel: Finney, Jack. Marion's
Wall. NY: Simon & Schuster, 1973.

A very young and handsome Mandy Patinkin
plays Nick, the Rare Book Librarian at the
main branch of the San Francisco Public
Library. We first meet him on the job, closing
up for the day (a librarian film convention)
and giving a lift to a long-time patron, the
elderly Mr. Chu (Harry Wong). Nick's wife,
Jan (Glenn Close) is the personal assistant to
the Catholic bishop. They have a comfortable
marriage with promise, as they move into a
charming (and haunted) new home. How
much trouble could one little ghost be?
Plenty. When Maxine Malone takes over
Jan's body, Nick cannot help but be
fascinated by the charming actress whose
untimely death decades before prevented her
from being a Hollywood star. The subplot
involves Nick's new boss, Miss Sheffer, a
she-devil (beautifully played by Valerie
Curtin) who reinvents the stale library ladder
scene by nearly making this rom-com Xrated. She dresses primly enough (long print
skirt, wide belt, white blouse, glasses on a
cord, shoulder-length brown hair, dangly
earrings), but subtle she ain't. She purrs, "You
have wonderful eyes, Nick. You should open
them." He emphasizes that he's married. She
doesn't care. "Most women avoid married
men. I improve them." That night at a library
companion's fundraiser she meets the wife
(under Maxie's control) and they literally
have a tug-of-war with poor Nick in the
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съпругата (контролирана от Макси) и те
двете буквално се сбиват, а нещастният
Ник застава между тях. „Върви
предлагай на друго място, госпожо,
стоката ти изглежда повредена, мъжът ми
няма да я купи”. Госпожице Шефър
мърка: „Ех, Ник, жена ти е очарователна!
По свой примитивен начин”. Жан/Макси
не обича да разхищава добрите питиета,
но това излива в пазвата на главната
библиотекарка. В някоя от следващите
сцени, когато Ник се втурва в къщи, за да
помогне на жена си, госпожица Шефър
заявява: „Ако излезеш от тук, уволнен си”.
Тогава за пръв път той разбира, че тя го
тормози. „Аз не съм ти момче за всичко в
някой клуб, аз съм експерт по редки
книги. Аз съм професионалист. Плащат
ми, за да се грижа за нуждите на обществеността, а не да те обслужвам.” Когато
се съвзема от тези думи, тя се озъбва на
господин Чу, който съвсем тихо я нарича
кучка. Филмът е лек и забавен и си
заслужава да си купиш билет дори и само
за да видиш спиращата дъха библиотека.
52. Mindkiller (1987)

middle. Maxie snarls, "Go pedal it elsewhere,
lady, the goods look damaged, my man ain't
buyin'." Miss Sheffer purrs, "Why, Nick, your
wife is charming! In a very primitive way."
Jan/Maxie hates to waste a good drink but
pours it down the head librarian's décolleté.
In a later scene when Nick has to rush home
to tend to his wife, Miss Sheffer declares, "If
you walk out that door now, you're fired." For
the first time he acknowledges her
harassment. "I'm not a towel boy in a country
club, I'm an expert in rare books. I'm a
professional; I'm paid to service the public's
needs … not yours." As she recovers from
this affront she snaps at Mr. Chu, who calls
her a bitch under his breath. This film is light
entertainment and worth the price of
admission if only to see the breathtaking
library.

IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0158785

Krueger, Michael (Director). Mindkiller. United
States: Prism Entertainment Corp., 1987.
Starring: Joe McDonald (Warren McDaniels,
Librarian); Christopher Wade (Larry Bicket
(sp?), Librarian); George Flynn (Mr. Townsend,
Library Director)

Уорън и Лари винаги са пренебрегвани от
жените в нощните клубове, а към статута
им на загубеняци се прибавя още една
подробност – те са библиотекари в
подземен архив. Уорън страда много от
този факт. Въпреки че в апартамента си
има два рафта с книги „Как да”, които
отдавна е трябвало да върне, той все си остава непривлекателен за жените. Нищо не
му помага, докато един ден не намира в
архивите ръкопис, от който може да научи
как с ума си да контролира предмети и
човешко поведение. (Лари също се учи от
ръкописа, но използва силата за редене на
Кубчето на Рубик и за оказване на помощ
на приятеля си). Овладял силата, Уорън с
нетърпение иска да я приложи върху
сексапилната нова съветничка в
библиотеката, Санди. Поведението на
Уорън става чудовищно, а от невероятно
мутиралия му мозък изскачат зловещи

MINDKILLER

It's bad enough that Warren and Larry are
always rejected by ladies at a nightclub, they
are also librarians working in the
subbasement archives, underscoring their
status as losers. Warren takes it particularly
hard. Even with two shelves of overdue selfhelp library books in his apartment, he still
can't attract women. Nothing works until he
finds in the archives a manuscript article that
teaches the control of objects and behaviors
with one's mind. Soon he masters the power
and is eager to use it on the library's sexy new
consultant, Sandy. She doesn't like him but
can't resist. (Larry meanwhile also reads the
manuscript but uses his new power to solve a
Rubik's cube, and to help his friend.) Warren
turns into a monster behaviorally and
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чудовища. Приятелите му трябва
собственоръчно да го убият. В този филм
са представени два стериотипа на библиотекари – Уорън загубеняка и Лари
особняка. Накрая обаче оцелява особняка
библиотекар, който дори става
привлекателен за жените.

physically as he manipulates everyone to do
his bidding. […] His friends try to prevent his
self-destruction but in the end, as vicious
monsters erupt from his grotesquely mutated
brain, they have to kill him themselves. Two
different facets of the male librarian
stereotype are displayed – Warren the loser
and Larry the geek. Ultimately, only the geek
librarian succeeds, and even becomes a chick
magnet.

166. Миранда со льдом / Miranda (2002)

MIRANDA
Munden, Marc (Director). Miranda. Great Britain:
Feelgood Films, 2002.
Starring: John Simm (Frank, Librarian);
Christina Ricci (Miranda)

IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0280949

Главният герой Франк е библиотекар.
Избрана е тази професия вероятно защото
това ни помага да възприемем лесно
неговата безличност и потребността от
вълнение, което му създава негов
мистериозен редовен читател.
„Библиотеката” е гише и количка за книги
(задължителни атрибути), които иначе
нямат връзка с мястото на действието.
168. Мумията 1 / The Mummy (1999)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0120616

Frank's character was no doubt made a male
librarian so we would instantly accept his
mousiness and his need for excitement, which
is provided by his mysterious patron. The
"library" is a counter and a bookcart (an
obvious set) and is otherwise irrelevant as
setting.
THE MUMMY
Sommers, Stephen (Director). The Mummy.
United States: Universal Pictures, 1999.

(...) Представена е библиотекарка, на която
се случва най-лошата библиотекарска
случка, която сме виждали. Във филма са
показани най-добрите сцени с падащи
книжни лавици, които падат с цел да
Незабравимо. (...)
Библиотекарите по света аплодират
гордото изявление на пияната Ив: „Аз…
съм… библиотекар!” Нейната професия
движи историята на филма, тъй като
изобилието от книжно познание дава
жизненоважна информация на търсещите
изгубения град и неговите съкровища. В
следващата част, където тази информация
не е толкова важна, нейната роля на
библиотекар отпада.
Забележка: Отделните абзаци са разместени, преписван е и друг източник.
45. Музикантът / The Music Man (1962)

Starring: Rachel Weisz (Evelyn Carnahan);
Brendan Fraser (Rick O'Connell)

Librarians everywhere applaud Evie's
drunken declaration of pride: "I ... am a ...
librarian!" Her profession advances the
storyline, since her wealth of book-learning
gives vital information to the seekers of the
lost city and its treasures. (In the sequel
where this information is no longer critical,
her role as librarian is dropped.) This film
features the best of the falling bookcases
scenes -- and for once they serve a purpose,
establishing character. (...)

THE MUSIC MAN

IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0056262

Библиотекарката Мериан е първата
героиня, която трябва да се спомене,

DaCosta, Morton (Director). The Music Man.
United States: Warner Bros., 1962.
Starring: Shirley Jones (Marian Paroo); Robert
Preston (Harold Hill)
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когато се обсъждат библиотекарите във
филмите. Професията е избрана, защото
загатва за моминство и прекалена
скромност и неподатливост към
безделници като Харолд Хил (тя трябва да
е достатъчно умна, за да прозре що за
човек е той). Освен това тя е външен за
средата човек, който се опитва да вкара
литературата (Балзак) в едно прекалено
свито общество – безуспешни опити,
преди да бъде очовечена от един мъж и
една любов. Библиотекарските
задължения не са във фокуса на историята
освен в една енергична танцувална
поредица (включващи гумени печати,
свити устни, които казват”Шът!”,
въздишка). (...)

340. От тази страна на планината / My
Side Of The Mountain (1969)

Based on the Play: Wilson, Meredith. The Music
Man. NY: Music Theatre Inc., 1957.
And Broadway Musical (1969) Starring:
Barbara Cook (Marion Paroo); Robert Preston
(Harold Hill)

Marian the Librarian is the first librarian
character mentioned when librarians in
movies are discussed. The profession is
chosen because of its implication of
spinsterhood and prudishness and being
unconquerable by a ne'er-do-well like Harold
Hill (she should be intelligent enough to see
through him). Also necessary because she's
an outsider who tries to bring literature
("Balzac!") to a repressed community -unsuccessfully until she is humanized by a
man and love. Librarian tasks are irrelevant
except for one lively dance sequence (rubber
stamps and shushing lips, **sigh**).
MY SIDE OF THE MOUNTAIN
Clark, James B. (Director). My Side of the Mountain.
United States: Paramount Pictures, 1969.
Starring: Tudi Wiggins (Miss Turner, Librarian);
Teddy Eccles (Sam)

IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0064708
Базиран на романа: George, John Craighead. My
Side of the Mountain. New York: Dutton, 1959.

Като младеж Сам бяга от къщи, за да
живее сам в природата в продължение на
година. Той е отшелник докато не му
потрябва информация как да хване и
отгледа сокол. Госпожица Търнър,
библиотекарка на около 40 години в
обществената библиотека (представете
си нещо селско и паянтово) в Нолтън
(Квебек) има лента на главата си, с която
прикрепя дългата си коса. Слага си
големите очила с дебели стъкла само
докато е вътре. Дава книги на Сам и го
предупреждава да си слага ръкавици.
Добра и грижовна, двамата със Сам
лесно се сприятеляват. Дори са заедно на
Коледа. Библиотекарката в книгата има
по-незначителна роля (във филма са
събрани няколко образа в госпожица
Търнър). Действието в книгата се развива
в Делхи, Ню Йорк в Катскилс, а
библиотекарката е описана като
„по-скоро млада” с кестенява коса и
кафяви очи. Библиотекарката в книгата
дори подстригва момчето. (Книгата
спечели наградата Нюбъри).

Based on the Novel: George, John Craighead. My
Side of the Mountain. NY: Dutton, 1959.

Young Sam runs away to survive on his own
in the wild for one year, playing hermit until
he needs information on how to catch and
raise a falcon. Miss Turner, forty-ish librarian
for the Knowlton (Quebec) Public Library
(think rural and creaky), wears her long hair
secured by a headband. Her large and heavy
glasses are worn indoors only. She provides
the books, and warns Sam to wear gloves.
She is warm and caring, and the two become
friends. Later they spend Christmas together.
The librarian in the book has a smaller role.
(The film seemed to combine several
characters into Miss Turner.) And the book
takes place in Delhi, New York in the
Catskills, with the librarian described as "sort
of young" with brown hair and eyes. The
librarian in the book even cuts the boy's hair.
How's that for personal service? (The book
won a Newbery...)
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THE NAME OF THE ROSE

1. Името на

Розата / The Name of the
Rose /Le Nom De La Rose (1986)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0091605

Annaud, Jean-Jacques (Director). The Name
of the Rose. France: France 3 Cinema, 1986.

Базиран на едноименния роман на
Умберто Еко: Еко, Умберто. Името на
розата. S. l.: Mediasat, 2005. 476 с.
Книгите в един изолиран средновековен
манастир се каталогизират според
годината на появяването им, а
библиотекарите трябва да запаметяват
съдържанието на каталога. Входовете на
библиотеката са скрити или охранявани,
схемата на сградата е лабиринт, осеян с
клопки, системата за класифициране на
книги е мистерия, сигнатурите са
нечетливи, а смъртта буквално е като по
книга. Знанието е опасно и заплаха за
онези, които обръщат гръб на Бога.
Библиотеката е метафора на почти
всичко, което академичните среди са
избрали да бъде. Ако прочетем книгата,
ще разберем какъв е светът на знанието,
пътят до което е ограничаван с много
препятствия (според някои изследователи
тук е представена литературната
интерпретация на личната
неудовлетвореност на У. Еко от
библиотеките и библиотекарите).
Заб.: Това е само част от анотацията.
Останалата част е преписана от друг
източник, както и от курсовата работа
на студента Божидар Кузманов.

53. Navy Blues (1937)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0029298

Мотивът за библиотеката и стереотипи за
библиотекари. Трима моряци се обзалагат,
че техния приятел „сваляч”, Ръсти Гибс,
няма да успее да покори библиотекарката госпожица Дорис Кимбъл, която се
облича като отшелник и има очила с
дебели като курабии стъкла. Ако загуби
баса и не успее да покани на среща Дорис,
Ръсти ще трябва да пере дрехите и да
лъска обувките на приятелите си цял един
месец. Ръсти се хвали пред приятелите си,

Starring: Volker Prechtel (Malachia, Head
Librarian); Sean Connery (William of
Baskerville); Christian Slater (Adso of
Melk)Original Title: Le nom de la roseBased on
the Novel: Eco, Umberto. The Name of the Rose.
NY: Harcourt Brace & Co., 1984. [Note the
librarian's name in the book is Malachi; that he is
not Italian is an important fact.]

Access to knowledge is obstructed at every
turn in this secluded medieval monastery
where the library catalog lists books
chronologically as acquired over the centuries
(the librarians memorize it). Only the
librarian and his assistant have access to the
Aedificium's forbidden third floor. The
library entrances are hidden or guarded, the
floorplan is a labyrinth laced with booby
traps, the classification system is a mystery,
the signage incomprehensible, and death is
literally by-the-book. Knowledge is
dangerous and a threat to those who would
turn their backs on God. Both in concept and
setting, the library is the core of this storyline
and an excellent metaphor for nearly
everything academics choose it to be. But
read the book to understand Eco's world of
knowledge interruptus (which research shows
might be the literary interpretation of Eco's
personal frustrations with libraries and
librarians).
NAVY BLUES
Staub, Ralph (Director). Navy Blues. United
States: Republic Pictures, 1937.
Starring: Mary Brian (Doris Kimbell, Public
Librarian); Dick Purcell (Russell “Rusty” Gibbs,
Sailor)

Miss Doris Kimbell (Mary Brian) becomes
the subject of a bet when three sailors on
shore leave wager that their “lady killer”
buddy can’t conquer the librarian who dresses
like a pilgrim and wears “a pair of glasses as
thick as cookies -- you know the type!” Rusty
Gibbs (Dick Purcell) will have to wash his
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че и друг път е влизал в библиотека. „От
библиотеки не ме е страх”. След като
влиза вътре, той казва на Дорис „Искам
нещо като книга” и се опитва да
блъфира със „Старите книги, нали знаеш,
са като стари приятели, така де”. Наслуки
посочва към алгебра за напреднали и се
възхищава на глезените на Дорис, докато
тя се изкачва по задължителната за
библиотеката стълба. Тя се поддава на
одобрява
математика, с удоволствие се опитва да
разговаря с него, въпреки че Ръсти не знае
бъкел математика. Във втората сюжетна
линия е показана изключителната
стойност на книгата като средство за
разчитане на кодове.
Забележка: Последното изречение е
станало първо.
66. Приказка без край ІІІ: Бягство от
Фантазия / The Neverending Story III:
Escape From Fantasia (1994)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0110647

Бившият собственик на книжарница,
господин Кореандър, сега е библиотекар в
новото училище на Бастиан, където е
прехвърлил стоката си, включително и
книгата „Приказка без край” (пазена само
за справки и забранена за заемане). Когато
е подгонен от Гадните, Бастиан се скрива
в библиотеката („мястото” за подслон в
земята на киното), от където той отново
избягва, този път в книгата. Когато
Гадните намират книгата и стигат до
информацията за настоящето, те
придобиват власт над Фантазия и реалния
свят едновременно. Докато Бастиан не
получава помощ от новата си доведена
сестра и банда същества на Джим Ненсен,
в сравнение с които Н. В. Пафнстаф
изглежда хай-тек. Филмът е с добри идеи
за важността и силата на четенето.

242. Off Beat (1986)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0091668

В тази комедия Джо Гоуър работи в
библиотека. Той е млад, енергичен

friends’ dungarees and shine their shoes for a
month if he can’t score a date with her. Rusty
assures them he’s been in a library before.
“They don’t scare me.” Once inside he tells
her, “I’d like something in the way of a
book,” and bluffs with “Old books, y’know,
are like old friends, y’know.” He randomly
selects an advanced algebra book, and
admires Miss Kimbell’s ankles when she
climbs the requisite library ladder. She’s
wooed by his charms but her Aunt Beulah
doesn’t approve of the common sailor. Uncle
Andrew was a mathematics professor,
however, and is delighted to talk him up,
although Rusty knows squat about the
subject. (...) Their relationship’s formulaic
ups and downs are punctuated by a subplot
dealing with espionage and kidnappings and
the book’s importance as a codebreaker. For
librarian stereotype issues, this film is a mustsee. (...)
THE NEVERENDING STORY III: Escape
from Fantasia
MacDonald, Peter (Director). The Neverending
Story III: Escape From Fantasia. Germany:
Cinevox, 1994.
Starring: Freddie Jones (Mr. Coreander,
Librarian); Jason James Richter (Bastian Bux);
Jack Black (Slip, Leader of the Nasties)

Mr. Coreander, former bookshop owner, is
now librarian at Bastian's new school, where
he's transferred his stock (!), including The
Neverending Story (held in Reference and
absolutely forbidden to leave the building,
right). When chased by the Nasties (...),
Bastian hides in the library ("the" place to
find shelter in cinema-land), where he once
again escapes into the book. When the
Nasties find the book and access all its realtime information, they have dominion over
both Fantasia and the real world ... until
Bastian enlists help from his new step-sister
and a gang of Jim Hensen creations that make
H.R. Pufnstuf seem high-tech. An alarmingly
bad movie, but with great themes dealing
with the importance and power of reading.
OFF BEAT
Dinner, Michael (Director). Off Beat. United
States: Touchstone Pictures, 1986.
Starring: Judge Reinhold (Joe Gower, library
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нюйоркчанин, който не постига нищо
особено, „един 28-годишен човек, който
никога не е правил нещо значително в
живота си.” В един от скапаните си дни,
отново не е предложен за повишение,
приятелката му се мести да живее с един
много скован шеф на библиотека, а Джоуи
случайно се замесва в една тайна
полицейска нарко-акция, в която участва
негов приятел полицай. Джоуи Гоуър
работи в склада на общинската
библиотека в Ню Йорк, изпълнява заявки
за книги, които стигат до него по една
тръба (сцена, която присъства и във филма
„Вече си голямо момче”). Той се пързаля
между рафтовете, бърз и ефикасен, слуша
записи със салса или уроци по японски.
Ейб Уошингтън, неговият приятел
полицай, е наказан заради провалената
нарко-акция. Наказанието му
включва участие в танцов конкурс за
полицаи от цял Ню Йорк. Уошингтън
убеждава Гоуър да отиде вместо
него, но както може да се очаква, Гоуър
попада в капана на състезанието и
предизвикателството на една красавица.
Естествено, отново, той се включва в
шоуто, останалото е смешно и тривиално.
Подтекстът на филма обаче е сериозен,
свързан със стремежа на един
младеж да промени себе си, за да
осъществи мечтите си. Образът не съвпада
със стереотипа на безличния библиотекар,
но по думите на Уошингтън той „няма
лява ръка” (алюзия към баскетбола,
смисълът е че е много предвидим). Когато
обектът на желанията му, Рейчъл,
посещава апартамента му, и пита: „Чел ли
си всички тези книги?” Отговорът му е:
„Аз ли? Не. Преотдавам ги от името на
един тип, който работи в библиотеката.”
(Гоуър никога не се представя като библиотекар). Баща му искал Гоуър да стане
космонавт, майка му – инженер, една от
мащехите му – да ръководи погребален
бизнес. „Спомням си как исках да
пиша книги за деца, пълни с полезни
съвети как да не порастват и да стават като
възрастните, които аз познавах, но май не
успях да го направя.”(Истинската му

worker); Penn Jillette (Norman, library worker),
Cleavant Derricks (Abe Washington); Meg Tilly
(Rachel Wareham)

(...) Now star him in a comedy where he
works in a library (...). Reinhold plays Joe
Gower, a young, energetic New Yorker who
can't seem to get ahead in the world, "a 28year old guy," he realizes, "who has never
done anything with his life." (Compare him
to Neil Klugman in Love Story.) Gower is
having a bad day. He is once again passed
over for promotion, his girlfriend is moving
in with an uptight library manager, and Joey
accidentally interferes with his policemanbuddy's undercover drug sting. Joe Gower
works in the stacks of the New York Public
Library, filling book requests dropped
through a tube (a setting you'll recognize
from You're a Big Boy Now). He skates
between the shelves, fast and efficient,
listening to tapes of salsa music or Japanese
language lessons. Abe Washington, his copfriend, is punished for the drug bust gone
awry by being sent to participate in a dance
event involving officers from all over New
York. Washington coerces Gower into taking
his place long enough to blow the audition,
but of course Gower gets caught between
testosterone-driven competition and the dare
of a pretty girl. And of course he gets drafted
into the show and the rest is funny and
formulaic. The undercurrents of this film are
more serious, however, as we watch a young
man trying to change his own conventional
behaviors in order to accomplish his dreams.
He's not the stereotypical mousy male
librarian, but, as Washington tells him, he
"has no left hand" (a basketball reference,
identifying his predictability). "When you
going to make a move with your life, Joey?"
Washington asks, then urges, "Let's make a
pact. Y'gonna think right, go left." When his
love interest, Rachel, visits his apartment and
asks, "Read all these books?" Gower replies,
"Me? No. I, ah, sublet from some joker works
in a library." (Gower never refers to himself
as a librarian.) His father wanted him to be an
accountant, his mother wanted him to be a
civil engineer, and one of his step-mothers
wanted him to run a mortuary business. "I
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мечта е да има магазин за играчки). Когато
Уошингтън е понижен в чистач на
полицейската конюшня, той започва да се
вайка: „Какво ще правя през последните
30-40 години от живота си? В библиотека
ли да работя?” А когато Гоуър се
упражнява с пистолет в библиотеката
(дори предлага да го даде и на останалите,
но идеята му не е приета добре), той
улучва един часовник, който пада от
стената. В края на филма животът
на Гоуър се скапва окончателно, работата
му не върви, заявките не са изпълнени.
Той влиза в спор с управителя и го
заплашва пред всички. Филмът е
вдъхновяващ. Един от прекрасните
моменти е в началото на филма, когато
Гоуър разговаря с една своя
социалноотговорна колежка Нормън.
Норм бута количка пълна с книги и
заявява: „Има две неща на света, които
обичам, Джоуи – десетичната система на
Дюи и разрушителните пиротехнически
средства, искам да използвам и двете, като
започна да изпращам книги на
разпространителите, хубави книги, като
Кен Киси, Нормън Мейлър, и когато те
отворят книгите, ще намерят вътре по една
малка пехотна мина, свързана към заглавната страница, която ще се взриви! Тричетири такива литературни опита и ще се
научат да не отхвърлят семейство Фюд!”
Друг забележителен цитат, Уошингтън
казва на Гоуър: „Изглеждаш като човек,
който работи в библиотека.” (Трябва да се
отбележи, че библиотекарят, при който
отиде да живее приятелката му, мечтае
да стане адвокат. Нима всички си мислят,
че професията на библиотекарите просто
запълва дупките при безработните.)

remember wanting to write books for kids, all
full of useful wisdom about how not to grow
up to be like the adults I knew, but I never got
around to that." Gower's basketball coach
figured he wouldn't amount to anything, the
one goal he feels he fulfilled. (His real dream
is to run a toystore.) When Washington gets
demoted to cleaning up after police horses, he
laments, "You know what happens if my
sergeant figures out what's going on? I got no
place to get busted to but out! What am I
supposed to do with the last thirty or forty
years of my life? Work in a library?" When
Gower practices with his gun in the library
(he offers to pass it around but the idea is not
warmly received), he shoots a clock off the
wall. By the end of the film as his life
crumbles at his feet, Gower's work suffers;
the buzzers and book requests are ignored. He
gets into a confrontation with the manager
and threatens to blow his pecker off in front
of the circulation desk. Things go from bad to
worse as we know they will, but eventually
fate steps in and Gower gets his act together.
I really like this film and find it inspiring. A
delightful scene near the beginning features a
conversation between Gower and his
socially-conscious co-worker Norman (a
young and curly Penn Jillette). Norm
(pushing a loaded bookcart) declares: "There
are two things in this world that I love, Joey - the Dewey Decimal System and demolition
pyrotechnics, and I will use them together,
and I will start sending books to the
networks, good things, y'know, Ken Kesey,
Dr. Seuss, Norman Mailer, and when they
open the book there's a little landmine inside
triggered to the title page, like, BOOM!
Three or four of these literary experiences,
they'll learn ... not to cancel Family Feud!"
Notable quote, Washington to Gower: "You
look like a guy who works in a library." (Also
of interest is that the uptight manager also
harbors nonlibrary dreams of becoming a
lawyer. Does everyone think of libraries as an
employment stop-gap?) (...)

244. The Off Season (2004)

THE OFF SEASON

IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0387460

В този филм виждаме трима библиотекари
(без значение е фактът, че мъжката роля е

McKenney, James Felix (Director). The Off Season.
United States: MonsterPants Movies, 2004. Starring:
Christina Campenella (Kathryn Bennett, Library
Assistant); Francine Pado (Claudette, Librarian);
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незначителна). Карин, героинята в този
хорър, си намира работа като помощникбиблиотекар в обществената библиотека
на морско градче, за да издържа себе си и
живеещият с нея приятел и нереализирал
се все още драматург. Тя има
бакалавърска степен, с която нейният
приятел се подиграва: „Виж до къде
стигна с тази диплома – помощникбиблиотекар в средата на нищото.” В
библиотеката Карин помага на една
безлична библиотекарка, Клодет, (телени
очила, вдигната коса), която е от Мейн
и носи една и съща ужасна рокля през
целия филм. Клодет я хвали за добре
свършената работа („Ще ми се да имахме
още десет като теб), но когато Катрин се
разболява и не успява да отиде на работа,
Директорката (невидима) я освобождава.
Главното в този филм са книгите и
свързаните с тях – писане, четене,
продажба, заемане, надписване. Дори един
злобен призрак в съня удря Катрин с
от
малкото похвали, по адрес на филма, е че
създателят е много добре запознат с
библиотеките. Наистина виждаме само
двама редовни посетители, които ровят
в купчини книги на заден план, никога не
виждаме някой да прави нещо друго освен
да прибере една-две книги на лавиците, но
и това е добре. Карин помага с
баркодовете в аудио-визуалния отдел, а
по-късно Клоде
омогне да
обработят новопостъпилите книги.
„Наистина е чудесно да слагаш печати
новите материали”. (Използването на
думата „материали” предполага, че
създателят има библиотечно познание, вероятно от техническото
обслужване).
245. Only Two Can Play (1962)

Noah deFillippis (Librarian); Ruth Kulerman (Mrs.
Farthing)

Three library workers appear in this film
(although the male's role is fleeting and
irrelevant). The female protagonist in this
remarkably inept horror flick finds a library
assistant job at a seaside town's public library
in order to support herself and her live-in
wannabe playwright boyfriend. (...) They are
in their 30s, attractive, and she has a college
degree, but her boyfriend throws it in her face
during one of their many arguments: "Look
where it got you – you're an assistant at a
library right in the middle of nowhere." At
work Kathryn assists a plain and dumpy
librarian named Claudette (horn-rimmed
glasses, hatchet hair) who hails from Maine
and wears the same hideous houndstooth
dress throughout the film. Claudette praises
her work ("Wish we had ten more like you"),
but when Kathryn falls ill and misses too
much work, the (unseen female) Director lets
her go. The primary motif in this film is
books – writing them, reading them, selling
them, borrowing them, signing them. Even a
malicious ghost in a dream whacks Kathryn
with a book, inflicting a wicked black eye. A
rare compliment I can give to this atrocious
production is that the writer had a familiarity
with libraries. Granted, there are no service
encounters (a couple patrons are seen
browsing the stacks in the background), and
we never actually see anybody do a lick of
work except shelve a book or two, but they
talk a good game. Kathryn is asked for help
with barcodes in the AV department, and
later Claudette suggests she assist with new
acquisitions. "It's really a great way to get
first dibs on new materials." (The term
"materials" is a clue to the writer's library
knowledge, maybe in tech services.) (...)
ONLY TWO CAN PLAY

IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0056308
Базиран на романа: Kingsley, Amis. That
Uncertain Feeling. London: Victor Gollancz, 1955.

Класически филм за библиотекар, в
началото на който виждаме вътрешността
на обществената библиотека в Абердарси

Gilliat, Sidney (Director). Only Two Can Play. United
Kingdom: RCA/Columbia Pictures, 1962.
Starring: Peter Sellers (John Lewis, Librarian); Mai
Zetterling (Liz); Virginia Maskell (Jean)
Based on the Novel: Kingsley, Amis. That Uncertain
Feeling. London: Victor Gollancz, 1955.
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(Уелс). Виждаме библиотекарят Джон
Луис (Селърс), облечен в костюм не по
мярка, който се взира през стелажите в
една красива жена, крачеща към него,
колосана и пристегната в кръста рокля,
високи обувки, топирана прическа, тип
–
кокетна.
Тя: Добър ден. Имате ли „Условни
рефлекси”? От Павлов.
Той (неловко): Ами, да, в момента я няма,
но ако искате да оставите името и адреса
си, ще ви я запазя.
Миг по-късно той съзерцава красивите
крака на друга жена, когато осъзнава, че
държи книгата „Задължителен ли е
сексът?” на Джеймс Търбър и Е.Б. Уайт,
която в миг захвърля без много да му
мисли на един рафт. Веднага след тази
сцена на екрана се появява надпис:
„Няма преки наблюдения, които да
доказват, че библиотекарите са поразумни мъже от други” – цитат от Ралф
Уолдо Емерсън. Съпругата му го кара да
кандидатства за повишение, той обаче не
иска, защото счита, че „Не съм достатъчно
добре изучил литературата на Уелс”.
Когато Лиз, флиртуващата съпруга на
Председателя на Библиотекарския
комитет, идва в библиотеката за
материали във връзка с някакво
проучване, тя се захваща с каузата за
неговото повишение срещу известни
услуги. В по-късен момент, когато е готов
да скочи с Лиз в леглото, той вижда на
масата книга от Джон Марканд, наречена
„Няма връщане назад”. Скрива я с едно
списание. Знае, че не е това начинът
да бъде повишен, но хленчи пред жена си:
„Защо изобщо трябваше да си давам зор и
да уча за изпити, да взема диплома, до
къде се докарах? По-добре щеше да ми е
ако бях чистач!” Очевидни са
стериотипите на библиотекарите, особено
в сцената с интервюто за повишение
(всички кандидати са мъже). Днешният
образ на библиотекаря е някак женствен,
вманиачен и социално маргинализиран, но
по онова време, средата на ХХ век, мъжете
библиотекари са считани за твърде

The opening scene of this b&w 1962 malelibrarian classic is the exterior of the
Aberdarcy (Wales) Public Library. We see
librarian John Lewis (Sellers), dressed in an
ill-fitting suit, peering through a bookcase at
a classy lady striding toward him -- starched
shirtwaist dress, high heels, and lacquered
helmet hair. Her voice purrs and she smiles
coquettishly.
Lady: Good morning. Have you Conditioned
Reflexes? It's by Pavlov.
Lewis: (awkwardly) Yes, yes, it's out at the
moment, but if you'd like to leave your name
I could reserve it for you. (...) A moment later
he's appreciating the fine legs of another
lovely patron. This guy's got it bad. He
realizes he's holding the James Thurber/E.B.
White book Is Sex Necessary?, which he
unceremoniously tosses onto a shelf. A
quotation then overlays the screen as we see
poor Lewis rest his face in his hands: "It is
not observed that Librarians are wiser men
than others" -- Ralph Waldo Emerson. (...)
His very pretty wife, Jean, urges him to apply
for a promotion because they need the
money. He doesn't think he'd get the job. "I
am not sufficiently up in Welsh literature," he
tells her. When Liz, the flirtatious society
wife of the Chairman of the Library
Committee, comes to the library in need of
special research materials, she begins a
campaign to get him that job in exchange for
... favors. Later, when he's getting ready to
have an intimate moment with Liz, he sees on
the table a book by John Marquand called
Point of No Return. He covers it with a
magazine. He knows it's not the right way to
land the promotion, but laments to his wife,
"Why did I bother to cram to pass exams, to
take degrees, where did it get me? I would be
much better off as a road sweeper." Despite
the foreign location and mid-20th century
timeframe, male librarian stereotypes are
apparent, especially during the interviews by
the Committee of candidates (all male) for
the promotion. Today's male librarian
stereotype is effeminate, geeky, and socially
inept, but back then men in the profession
were thought to be nerdy in a scholarly sense,
internally high strung, and socially clumsy.
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ангажирани, в научен смисъл, вътрешно
много напрегнати и непохватни в
общуването с хора. Този филм, както и
книгата върху която е направен,
разкрива „несигурните чувства” на един
библиотекар.
319. Господарят на страниците / The
Pagemaster / Повелитель страниц (1994)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0110763

Забавна история за едно момче, което
търси къде да се подслони от бурята и
влиза в библиотеката, където
среща услужливия г-н Дюуи….Книгите са
герои от филма. Пиратската книга: „Това е
библиотека, приятел. Не всичко тук е
такова, каквото изглежда”… Книгите мечтаят да избягат от библиотеката.
Г-н Дюи е господарят на страниците:
„Пазач на книгите, закрилник на
писменото слово”. Непрекъснати
сравнения с „Магьосникът от Оз.” (...)
311. Купонджийката / Party Girl (1995)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0114095

Този филм е важна част от групата с
филми за библиотекари, сюжетът много
силно защитава библиотекарството,
но същевременно поддържа стериотипния
образ, който осакатява професията повече
от 100 години. Млада жена, живееща в
града (Мери) използва добрите си умения
за организиране на пищни (и незаконни)
партита/купони. Нейната кръстница, която
неохота да пренасочи енергията си в
библиотекарството. Мери преодолява
неприязънта си към чиновническата част
на библиотекарска работа като решава да
се запише в библиотекарско училище.
Естествено в пътуването към себе си тя се
отказва от шикозните си дрехи, които
заменя с костюм на опечалена
библиотекарка, прибира косата си на кок,
слага очила, черни чорапи и ниски обувки. Няколко интересни наблюдения: Тази
купонджийка има вродени

Okay, maybe things haven't changed all that
much. This film, as the book on which it is
based makes clear, concerns one librarian's
"uncertain feeling."
THE PAGEMASTER
Hunt, Maurice & Joe Johnston (Directors). The
Pagemaster. United States: 20th Century Fox,
1994.
Starring: Christopher Lloyd (Mr.
Dewey/Pagemaster); Macaulay Culkin (Richard
Tyler)

Colorful entertainment about a boy who,
seeking shelter from a storm, enters the
library and meets the helpful Mr. Dewey.
(...) Books are characters. Pirate book: "This
is a library, mate. Not everything is as it
seems." (...) The books dream of escaping
the library. Mr. Dewey is also the
Pagemaster: "Keeper of the books, guardian
of the written word." Strong parallels to The
Wizard of Oz.
PARTY GIRL
Mayer, Daisy von Scherler (Director). Party Girl.
United States: Party Productions, 1995.
Starring: Parker Posey (Mary, Library Clerk);
Sasha von Scherler (Judy Lindendorf, Librarian)

This film is an important member of the
librarian film oeuvre, but I have a problem
with a storyline that appears to heartily
support librarianship but still maintains that
gawdawful stereotype that has crippled the
profession for a hundred years. We have a
young urban woman (Mary) who uses her
organizational skills to throw lavish (and
illegal) parties. Her librarian godmother
(Judy) helps, albeit reluctantly, to redirect
her energies into library work. Mary takes to
it like the proverbial fish to water, and
overcomes her frustrations at being forced to
do clerk work rather than true librarian work
by determining at the end to go to library
school. (...) Of course, the journey to selfdiscovery means she sacrifices her Cyndi
Lauper wardrobe for a costume that looks
like a librarian in heavy mourning, from the
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организационни умения –
подредени по цветове, очевидно
подходящи за библиотека. Показан е клон
на библиотека, който изглежда че е клон
на обществена библиотека в Ню Йорк,
много книги се подпечатват пред погледа
на зрителя, появяват се някои
необикновени редовни читатели
(арогантен младеж), показани са
финансовите проблеми при оформяне на
бюджета, йерархията на служителите в
библиотеката, недостига на библиотечни
помощници (Повече пари се изкарват ако
работиш в МакДоналдс). Джуди назначава
Мери на работа, тя е втрещена от
десетичната система на Дюуи, но се
насилва да я научи след като се промъква
тайно една нощ в библиотеката и свършва
повече работа от всички заедно за една
седмица. Любовна сцена с Мери в отдела
за Романски езици, сцена, в която тя
вижда как един колега слага върната книга
на рафта, което я ядосва и тя казва:
„Предполагам, че не знаеш, че книгите се
редят по специален начин, съгласно
система, ти просто я връщаш на място,
което ти е попаднало, нали? Ами, благодаря ти за идеята. Защо наистина да си
губим времето с десетичната система на
Дюуи, когато твоята система работи безотказно? (Крещи) Просто ще
слагаме книгите където ни попадне! Без да
ни интересува!” Библиотекар: „Днес не
си почивала, Мери!”. Първоначално Мери
не казва какво работи пред приятелитекупонджии, но с времето започва да се
гордее с работата си (класифицира
колекция от 2000 диска на
съквартирантката си, която е ДиДжей,
като използва цветни кодове и
кросрефериране). Независимо от
многото недостатъци, трябва да се включи
в списъците с филми за библиотеки.
Важно: Според международната
филмова база данни това е първият
пълнометражен игрален филм, изцяло
излъчен в интернет (June 3, 1995 by
POPCO).
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bun and glasses down to black stockings and
sensible shoes. (...) Anyway, here are some
particulars: We are shown with the subtlety
of a fire hose that this party animal has
innate organizational skills -- her clothing
hangs in color order. Library material,
obviously. Her godmother works at what
appears to be a branch of the NYC public
library, and lots and lots of rubber stamping
takes place. They have unreasonable patrons
(arrogant young man /.../) and budget
problems and a hierarchy you'll recognize
too intimately. There's a shortage of library
clerks (Judy: "They make more money at
McDonald's.") and against her better
judgment, Judy hires Mary. At first the girl
is overwhelmed by the Dewey Decimal
System, but she forces herself to learn after
sneaking into the library one night. (...) And
I'm wondering how Mary was so soon put in
charge of the place and closes up alone, but
it allows for a love scene in the Romance
Language section. There's one scene we can
relate to where she spots a fellow returning a
book to the shelves. "I guess you didn't
know we have a system for putting books
away here. No, I'm curious. You were just
randomly putting that book on the shelf, is
that it? You've just given us a great idea. I
mean, why are we wasting our time with the
Dewey Decimal System when your system
is so much easier? Much easier! [shouting
now] We'll just put the books anywhere.
Hear that, everybody? Our friend here has
given us a great idea! We'll just put the
books any damn place we choose! We don't
care, right?! Isn't that right?" Male librarian:
"You didn't take a break today...." At first
Mary hides her job from her party cronies,
but eventually she's proud of it (organizing
her DJ-roommate's collection of 2,000
albums, including color coding and crossreferencing) and them of her. (...) That said,
it must be included in any media librarian
discussion for good reasons and bad. Point
of interest: According to Internet Movie
Database, this is the first feature film shown
in its entirety on the Internet (June 3, 1995
by POPCO).

THE PINK CHIQUITAS

46. The Pink Chiquitas (1987)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0093741

Библиотекарката Мери Ан Ковалски
виждаме първоначално в колата на
приятеля и в едно кино на открито.
Облечена е като за църква, в стил 50-те, с
очила с черни рамки. Големи перлени
обеци на клипс, прибрана черна коса,
добре прилепнала шапка, рокля и
жилетка, чанта. Прителят и, супер
шантавият ТВ метеоролог Клип Баркарди
е потресен, когато тя му съобщава, че ще
се кандидатира за кмет. Паднал наблизо
метеорит, обаче, фокусира мислите му в
друга посока. Парче от метеорита
превръща всички жени в нимфоманки, а
Мери Ан става тяхна водачка (настъпва и
съответна промяна в облеклото и имиджа)
– с рошава грива, супер слаба, полугола.
Клип отива в библиотеката да търси книги
за метеорити. „Библиотеката” прилича на
нечий гараж, само едно бюро и няколко
стелажа от черен метал, покрити със стари
енциклопедии и книги втора ръка.

49. Отровните приятели / Poison Friends
/ Les amitiés maléfiques (2006)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0814656

Група интелигентни, амбициозни
колежани във Франция, учат сравнителна
литература. Главната героиня, Маргьорит,
работи в библиотеката на новата Сорбона,
Париж ІІІ. Във филма има само една сцена
в библиотеката, където тя открива
любовно писмо от Дюо („добрия”
във филма), пъхнато в една книга и така
разбира какви са неговите чувства към
нея. Библиотеката е претъпкана,
недостатъчно осветена, с лабиринт от
купчини – нещо типично за академична
библиотека. Забележка: във финалните

Currie, Anthony (Director). The Pink Chiquitas.
Canada: Mount Pleasant, 1987.
Starring: Elizabeth Edwards (Mary Ann
Kowalski, Librarian); Frank Stallone (Tony
Mareda, Jr.); Bruce Pirrie (Clip Bacardi, TV
Meteorologist)

(...) Librarian Mary Ann Kowalski
(Elizabeth Edwards) is first seen in her
date's car at a drive-in movie. She's dressed
like a 1950s church lady with black-rimmed
glasses, big clip-on pearl earrings, tied back
hair, close-fitting hat, shirtwaist dress with
cardigan, and a handbag. Her boyfriend, the
über-geeky TV meteorologist Clip Barcardi
(...), becomes distraught when she
announces that she's going to run for town
mayor. His dismay is interrupted by the
crash of a meteorite in the nearby woods(...).
The ladies who venture too near, however,
are turned into nymphomaniacs who lustily
attack and stupefy their satisfied boyfriends.
(...), and Mary Ann is the big-haired, halfnekkid and very shiny leader of the
nymphos. (...) Meanwhile Clip consults a
book in the library to learn about meteors,
(...) The "library" looks like someone's
garage, with just a desk and a some racks of
black metal shelving sloppily covered with
old encyclopedias and flea market volumes.
(...)
POISON FRIENDS
Bourdieu, Emmanuel (Director). Poison Friends.
France: Fondation Beaumarchais, (2006).
Starring: Natacha Régnier (Marguerite Cassin,
Library Clerk); Malik Zidi (Eloi Duhaut);
Thibault Vinçon (André Morney) Original title:
Les amitiés maléfiques (in French, English
subtitles)

Take The Paper Chase except the intelligent,
ambitious college students are French and
they're studying comparative literature in
Paris. (...) The female lead is a supporting
character, Marguerite, a fellow student who
works in the Paris III library (...) She appears
throughout the film but there is only one
library scene, when she discovers a love letter
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надписи се появява името на актриса
Сесил Буйо в ролята на Librairie (на
английски звученето е подобно на думата
„библиотека”, но значението на френски е
„продавач на книги”).
50. Обсебване / Possession (2002)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0256276

Базиран на едноименния роман: Byatt, A.
S. Possession. New York: Random House,
1990.
Първите минути от филма ни показват
груб библиотекар, но до края показват
много сцени в библиотека, архив, отдел за
проучване, музей. Чудесно противопоставяне между Викторианския дух и
съвременната академична научна работа и
съперничество. Един от героите
Мишел пипа стари книги и писма без
ръкавици, много смачкани страници,
понякога определени писма попадат в
джоба му. Тъй като е американец и
нископоставен в академичната йерархия,
той е принуден да прибягва
до такава „мръсна” тактика. Цитат за
отбелязване: „Тази работа (проучването)
не е за възрастни!”.
47. Public Access (1993)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0107895

Харолд Хил е млад, добре подстриган,
приятен на външен вид, с очила с телени
рамки. Пътува на автостоп и стига до тих
и спокоен малък американски град
Брюстър, настанява се в пансион и отива в
местната обществена библиотека, където
моли красиво момиче на гишето за
информация за местната история и
текущите събития. Рейчъл има памучна
шапчица върху дългата къдрава коса,
дрехите и са светли, но строги, включително златна брошка. Тя вдига поглед от
книгата с меки корици и го насочва към
„машината за микрофилми” (четец на
микрофишове). Освен че за съвсем кратко

from Duhaut tucked in a book and realizes his
feelings for her. The library is cramped,
inadequately lit, with a maze of stacks -- not
atypical for an academic library. (...) NOTE:
The credits show an actress named Cécile
Bouillot cast as "Librairie," but this word
means "bookseller" in French. (...)
POSSESSION
LaBute, Neil (Director). Possession. United
States: Baltimore Spring Creek Productions,
2002. Starring: Hugh Simon (Roland Michell,
Librarian); Gwyneth Paltrow (Maud Bailey);
Aaron Eckhart (Roland Michell)
Based on the Novel: Byatt, A.S. (Antonia
Susan). Possession. NY: Random House, 1990.

A brusque male librarian is as much as we
see within the first few minutes of the film,
but there are lots of library, archive, research
department and museum settings to sustain
you to the end (...). Beautiful juxtaposition
of Victorian period piece with modern-day
academic research and rivalry. If you're a
purist you'll cringe whenever Michell
handles old books and letters (no gloves, too
much creasing, not to mention the
occasional letter pocketed in his quest for
answers). As an American and lowly
research assistant, Michell gets no respect,
hence the dirty tactics. Notable quote re
working as a researcher: "This is not a job
for grown-ups."(...)
PUBLIC ACCESS
Singer, Bryan (Director). Public Access. United
States: Cinemabeam, 1993.
Starring: Dina Brooks (Rachel, Library Clerk);
Ron Marquette (Whiley Pritcher)

(...) Harold Hill character is a (...) is young,
clean cut, pleasant looking, wearing wirerimmed spectacles. He hitchhikes into the
quaint and peaceful all-American small
town of Brewster, sets up in a boarding
house, and heads to the Brewster Public
Library where he asks the pretty lass at the
desk for information on local history and
current events. Rachel wears a soft cloth hat
perched atop a mop of long, curly hair. Her
clothes are light but businesslike, including
a large gold broach. She looks up from her
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време я виждаме да бута почти празна
количка за книги, тя чете зад бюрото цял
ден. Библиотеката, по идея на режисьора,
е доста мрачна, пълна със сенки, а библиотекарката трябва да има очи на бухал,
за да чете, защото очевидно няма друго
какво да върши. Купчини книги се
извисяват на гишето, никой друг не работи
вътре. Образът на библиотекарката е
добре развит.

379. Return To Peyton Place (1961)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0055370

paperback and directs him to the "microfilm
machine" (actually a microfiche reader) (...)
(...), and except for one brief shot of her
pushing a mostly empty squeaky bookcart
she spends the day reading behind the desk.
(...) The library (not a set!) is lovely, with
lots of wood and atmosphere, but here's
another Hollywood movie library that is all
darkness and shadows. The librarian must
have owl-eyes to read, and apparently has
no other job duties. Stacks of books clutter
the counter and nobody else seems to work
there. (...) Still, the librarian character has
enough of a presence (...)
RETURN TO PEYTON PLACE

Базиран на едноименния роман: Matalious,
Grace. Return to Peyton Place. New York:
Dell, 1959.

Ferrer, José (Director). Return to Peyton Place.
United States: Associated Producers, Inc., 1961.
Starring: Robert Sterling (High School
Principal); Carol Lynley (Allison MacKenzie);
Mary Astor (Mrs. Roberta Carter).
Based on the Novel: Matalious, Grace. Return to
Peyton Place. NY: Dell, 1959.

Когато книгата на Алисън МакКензи,
разказваща за живота в градче в Нова
Англия, скандализира жителите на Пейтън
Плейс, прототип на градчето, Робърта
Картър, почетна жителка на градчето,
начело на училищното ръководство, си
уговаря среща с Майк Роси, директор на
местното училище. Той признава, че е
сложил екземпляр от книгата на Самюъл
„Замъкът” в библиотечната колекция.
(нищо чудно като се има предвид,
че е доведен баща на автора, въпреки
протестите му, че застава в защита на
всяка книга). Ръководството го уведомява,
че са си позволили да махнат книгата. Той
им казва, че ще я замени. Те го заплашват
с уволнение ако направи това. Той отказва
да ги признае за цензура. Уволняват го.
Роси пуска съобщение за специално събиране на жителите на града, на което
всеки да се изкаже „За” или „Против”.
Роси се страхува, че ако позволи на
Ръководството да цензурира книгите в
библиотеката, те ще започнат да го учат
как да преподава на учениците. Накрая
младите и мислещи в перспектива жители

When Allison MacKenzie's novel of smalltown New England life scandalizes the
residents of Peyton Place on which it is
based, Mrs. Roberta Carter, town matron
and head of the School Board, arranges a
meeting with Mike Rossi, Principal of
Peyton Place High School. He
acknowledges that he put a copy of Samuel's
Castle in the library's collection (not
surprising, as he's the author's step-father,
although he says later that he would have
defended any book). The Board tells him
they've taken the liberty of removing the
book from the shelves. He tells them that
he'll replace it. They threaten to discharge
him if he does. He refuses to accept them as
his censors. The School Board fires him.
When Rossi files a warrant for a special
town meeting, everyone has his or her sayso. Rossi's fear is that if he allows the Board
to censor the library's books, then they'll
start telling him how to teach his classes.
Eventually the younger, forward-thinking
residents hold sway and Mrs. Carter stands
alone. (...) The town gives Rossi his job
back and the book will be replaced. Of note:
The Principal's office features two card
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застават срещу г-жа Картър. Градът връща
Роси обратно на работа, а книгата е
заменена. Забележка: В кабинета на
директора има два шкафа с картотеки. На
кого му е притрябвал библиотекар, когато
директорът на училището може да съставя
колекции? (Изданието на книгата, което
беше на г-жа Картър, бе целенасочено
пуснато в кошчето за боклук).
380. Приключение в Рим / Rome
Adventure (1962)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0056424

catalog cabinets among its furnishings. Who
needs a librarian when a school principal
can do collection development? (Mrs.
Carter's own copy of the novel was
pointedly dropped into her waste basket.)

ROME ADVENTURE
Daves, Delmer (Director). Rome Adventure. United
States: Warner Bros., 1962.
Starring: Suzanne Pleshette (Prudence Bell, College
Assistant Librarian); Troy Donahue (Don Porter)

21 годишната помощник библиотекарка в
женския колеж Брайъркрофт се поти пред
комисия от строги училищни
(...) 21-year-old assistant librarian of the
представителки, които са обезпокоени от
Briarcroft College for Women being grilled
факта, че тя е заела една скандална книга
by a committee of uptight school matrons
(личния си екземпляр на „Любовниците
alarmed that she lent a scandalous book
трябва да учат”) на една от колежанките,
(Lovers Must Learn, her personal copy) to
без да се съобразява с факта, че същата
one of the students, as it had previously been
тази книга вече е била класифицирана
deemed too adult because "the book has
като книга за възрастни (вътре има
some obscene passages in it." Pretty
скандални пасажи). Красивата
Prudence is angry not about censorship but
Прудънс е ядосана не заради цензурата, а
that this particular book could help the
защото книгата можела наистина да
disturbed senior who needs a healthier
помогне на момичето да реши
viewpoint about relationships. (...) She says
емоционалните си проблеми. Според нея
the woman in the book is fearful of
героинята в книгата се страхува да не
becoming like her teachers, unloved and
стане като учителките си, без любов и
alone. The women get the point but want her
самотна. Членовете на комисията
to answer for breaking the rules. She ends
проявяват разбиране, но търсят причина
защо е нарушила правилата. Тя прекратява the confrontation by quitting on the spot,
declaring that she is taking the book's advice
конфронтацията като напуска веднага,
and learning about love. "This is
заявява че следва съвета на книгата и
Independence Day. I'd like my book back,
ще се учи да обича. „Днес е денят на
независимостта, искам си книгата обратно, please – I'm going to need it because I'm
going to where they really know what love's
моля, – Ще ми трябва, защото отивам на
about, to Italy." Prudence Bell, (...) the
място, където наистина знаят какво е
profession and her unfortunate name were
любов – Италия.” С името на главната
obviously assigned by a filmmaker intent on
героиня Прудънс (Благоразумие) Бел и с
hammering home her virginal innocence,
нейната професия режисьорът очевидно
and that she's eager to find love even if
възнамерява да покаже силата на
uncertain how to do it. (...) She finds a job in
невинността и желанието за любов. Тя
Rome working at an American bookstore
започва да работи в една американска
(...).
книжарница в Рим.
381. Малини / Salmonberries / Ягоды на
SALMONBERRIES
Аляске (1991)
Adlon, Percy (Director). Salmonberries. Germany:
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0102829

Стар ескимос в зимна екипировка
рецитира прочувствено в тъмна,

Pelemele Films, 1991.
Starring: Rosel Zech (Roswitha, Librarian); k.d. lang
(Kotzebue)
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подтискаща библиотека. Библиотекарката
на средна възраст се приготвя да затваря.
Тя започва да губи търпение, осъзнава че
той рецитира класическото произведение
„Мадам Бовари”. Старецът иска
нещо за четене, но вече е прочел всички
налични книги, затова решава пак да
започне от рафта с „А”. Тя го кара да
бърза, тъй като знае къде е рафта, а освен
това му напомня че „няма нови книги”.
Той обаче няма нищо против да
препрочита старите: „Добрите книги, те
стават все по-добри и по-добри, лошите
обаче не стават по-лоши. Само остават.”
Нетърпелива, тя му крещи: „Вземай ги и
се омитай!” „Ти си ангел, Розвита,” казва
той спокойно, а тя с книги в ръка го
избутва от вратата. Библиотекарката (на
около 45 години) е с изправена стойка, не
търпяща закачки и въпреки това
женствена, с гъста сламеноруса коса. Има
немски акцент, резервирана и затворена.
История за двама изолирани с бурно
минало души, които се намират и
сприятеляват. Котцебу, която обикновено минава за момче, е изоставена като

(...) an old Eskimo in winter gear presenting
a heartfelt recitation in a dark, moody
library. The middle-aged librarian is going
about her business getting ready to close up.
(...) She gets impatient with him, identifying
his subject as the classic Madam Bovary. He
wants something to read but has read all the
books there, and decides to go back to the A
shelf and start over. She demands that he be
quick about it, that he knows where the A
shelf is, and "there are no new books." He
doesn't mind rereading the old ones, stating,
"The good books, they get better and better
... the bad ones don't get worse. They just
stay put." Out of patience, she barks, "Take
them out and then buzz off!!" "You're an
angel, Roswitha," he serenely replies, books
in hand as she shoves him out the door.
Roswitha (mid-40's) is erect and no
nonsense yet feminine, with thick straw hair.
Her accent is German and she is reserved
and withdrawn. The story is how two
isolated people with troubled pasts find each
other and develop a relationship. Kotzebue
(k.d. lang), usually taken to be a boy, was
abandoned as a baby and wants the librarian
to find out who she is, which Roswitha
simply cannot do. Instead Kotzebue helps
Roswitha come to grips with the horrors of
her own past in East Berlin, where her
brother's betrayal got Roswitha's husband
shot while they escaped under the wall.
Librarian themes are relevant in this film,
with the familiar scenario of the library as
refuge. In this case the dogged
determination of another loner serves to help
the librarian cast out her demons. (...) Not
everyone's cup of cocoa, but you do get to
see the young and frustrated lang throw
books around the library.
7 FACES OF DR. LAO

да намери коя е, но това не е
На свой ред Котцебу помага на Розвита да
преодолее ужаса от собственото си минало
в Източен Берлин, където предателството
,
докато се опитват да избягат през
подземен тунел под Стената.
Библиотеката е представена като
убежище. Библиотекарката успява да се
отърве от демоните си благодарение на
упоритостта на друго човешко същество.
Виждаме младата и разочарована Котцебу
да разхвърля книги в библиотеката.
383. Седемте лица на доктор Лао / 7
Faces of Dr. Lao (1964)
Pal, George (Director). 7 Faces of Dr. Lao.
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0057812

Базиран на романа: Finney, Charles G. The
Circus of Dr. Lao. New York: Viking, 1935.
Вдовицата Бенедикт – репресирана
библиотекарка в старо градче на запад,

United States: Metro-Goldwyn-Mayer, 1964.
Starring: Barbara Eden (Angela Benedict,
Librarian); Tony Randall (just about every other
character)

Based on the Novel: Finney, Charles G. The
Circus of Dr. Lao. NY: Viking, 1935.
(...) Widow Benedict, librarian, attending a
sideshow at a circus that is much larger on
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гледа атракция в цирка на доктор Лао,
включваща танцуващо същество, подобно
на бог Пан с вид на коза. Тази героиня в
книгата е учителка по английски. Явно за
целите на филма е било по-лесно да се
изобрази визуално по-открояващата се
библиотекарка (съгласно стереотипа).
Освен това библиотеката става
естественото място за провеждане на
градските събрания, на които трябва да се
реши дали да продават земята си на
инвеститор, или да си останат едно
сплотено общество. Ролята на
библиотекарката във филма е малка, но
важна.
368. Изкуплението Шоушенк / The
Shawshank Redemption (1994)

the inside than it appears on the outside,
becomes mesmerized by the Pan-like goat
creature that dances her emotions into a
frenzy. The shell of the story in the film (a
small town deciding whether to sell out to
an investor or hold together as a community)
is invented for the film -- as was the job of
librarian. (...) One can suppose that for the
film it was easier to portray the more
visually definitive librarian stereotype, not
to mention that the library made a natural
place to hold town meetings. (...)

THE SHAWSHANK REDEMPTION
Darabont, Frank (Director). The Shawshank
Redemption. United States: Columbia
Pictures, 1994. Starring: James Whitmore
(Brooks Hatlen, Paroled Librarian); Tim
Robbins (Andy Dufresne, Librarian); Morgan
Freeman (Red Redding)

IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0111161

Базиран на новелата на Стивън Кинг:
King, Stephen. Rita Hayworth and
Shawshank Redemption.
In: Different Seasons. New York: Viking
Press, 1982.

Based on the Novella: King, Stephen. "Rita
Hayworth and Shawshank Redemption." In
Different Seasons. NY: Viking Press, 1982.

(...) Малка, но съществена част от сюжета:
Библиотеката в затвора „Шоушенк” е
бивш склад на пазача, която предлага само
адаптирани книги и списанията „Нешънъл
Джиографик”, „Лук” и „Луи Л`Амур”.
Името на стария библиотекар е Брукс
Хатлен, затворник от 50години, когото
освобождават и Анди Дюфресни наследява жалката колекция. Захваща се с хъс
да пише до държавни чиновници и накрая
усилията му се възнаграждават. През
следващите 23 години Анди разширява пространството и услугите (включва се
и бартер) и започва да води образователни
курсове и музикални занимания. Стивън
Кинг (за разлика от Умберто Еко)
безрезервно обича библиотеките и
библиотекарите. Най-запомнящ се цитат:
Брукс мисли, че работата му е „лесна като
детска игра”. (...) Заб. Останалата част от

(...) A small but crucial part of this storyline:
The Shawshank Prison "library" is a former
janitor's closet that offers only National
Geographic, condensed books, Look
magazines and Louis L'Amour. Brooks
Hatlen is the old librarian, a prisoner for 50
years when he is paroled and Andy Dufresne
inherits the sorry collection. He begins a
relentless writing campaign to government
officials and eventually his diligence pays
off. Over the next 23 years, Andy expands
space and services (using entrepreneurial
bargaining with prison staff) to include
educational programs and music. You can
just hear warm and fuzzy sighs from
librarians in the audience. King (unlike Eco)
has a soft spot for libraries and librarians.
Most memorable quote: Hatlen believes his
job is "Easy, peasy, Japanese-y."

антоцията е преписана от друго място.
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SOMETHING WICKED THIS WAY COMES

366. Нещо зло се задава / Something
WickedThis Way Comes (1983)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0086336

Базиран на едноименния роман на Рей
Бредбъри: Bradbury, Ray. Something
Wicked This Way Comes. New York: Simon
& Schuster, 1962.

Clayton, Jack (Director). Something Wicked This
Way Comes. United States: Walt Disney Pictures,
1983. Starring: Jason Robards (Charles
Halloway); Vidal Peterson (Will Halloway)
Based on the Novel: Bradbury, Ray. Something
Wicked This Way Comes. NY: Simon &
Schuster, 1962.

(...) Библиотекарят Чарли Халоуей е добре The film presents Charles Halloway as a
librarian. We meet him well dressed,
облечен, с купчина книги в ръце,
cradling an armful of books (he even shelves
препоръчва приключенски книги на
one, in case we have any doubts), and
момчетата. По-късно прави справки, за да
recommending adventure books to the boys.
научи повече за „пътуващите” хора. В
Later he does reference work to learn about
книгата обаче той е портиер на
библиотеката (библиотекарки са две жени, the "traveling people." Bradbury's novel,
however, makes it clear he's the library
а библиотеката е великолепна). И в двата
janitor (there are two lady librarians). In
случая образът е изграден на принeither case his character provides an
ципа на контраста – стар, слаб човек,
exercise in contrasts, an old, meek man who
който трябва да стане герой, за да спаси
must act the hero to save his son. (...) Most
сина си.
Най-болезнената сцена: г-н Дарк къса една painful scene: Mr. Dark ripping the pages
out of an old book one by one.
по една страниците на една стара книга.
367. Зеленият сойлент / Soylent Green
SOYLENT GREEN
(1973)
Fleischer, Richard (Director). Soylent Green.
United States: Metro-Goldwyn-Mayer, 1973.
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0070723
Starring: Celia Lovsky (Exchange Leader);
Edward G. Robinson (Sol Roth, Police Book);
Базиран на романа на Хари Харисън:
Charlton Heston (Detective Robert Thorn)
Harrison, Harry. Make Room! Make Room!
Based on the Novel: Harrison, Harry. Make
New York: Doubleday, 1966.
Room! Make Room! NY: Doubleday, 1966.
Научно-фантастичен филм. Хората през
2022 година са така дехуманизирани, че се
идентифицират с имена на професии.
Жените-компаньонки са „мебели”, библиотекарят е „книга” (във филма няма
компютър, цивилизацията е
дегенерирала), библиотеката е Върховната
размяна („позволено само за книги”,
вместо „Позволено само за служители”).
Начело е зряла жена, която е Водач на
размяната, към нея се обръщат с „Ваша
Чест”. Сол Рот работи и живее с един
полицейски детектив, който разследва
криминално проявени, от там и името му
Полицейска книга. Хартия и моливи не
достигат, книгите са рядкост, дори и
книгите в Размяната са от преди 20
години. Рот е бивш учител и професор и

The year is 2022, and people are so
dehumanized that some job titles completely
objectify them. Female companions are
"furniture." The librarian is now a "book"
(no working computers in this film;
civilization has degenerated) and the library
is now the Supreme Exchange ("Authorized
Books Only"). It is headed by a mature
woman who is credited as the Exchange
Leader and called "Your Honor." (...) Sol
Roth works with (and lives with in intensely
overpopulated New York City) a detective,
doing research on criminal cases, hence his
title of Police Book. Paper and pencils are in
short supply, books are a rarity, and even the
books found at the Exchange are 20 years
out of date. Roth used to be a teacher and
full professor, and when he gets discouraged
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когато е ядосан казва: „Какво искате от
мен? Аз съм само една обикновена
полицейска книга, не съм Библиотеката на
конгреса.” Подобно на „Името на розата”,
истината от книгите е заплаха и
разрушение за героите. Сюжетът на филма
е различен от този на книгата – там няма
самоубийствени услуги, няма
канибализъм, няма библиотекари или
библиотеки. Подобна е книгата на Джон
Хърси „Моята петиция за повече
пространство” (My Petition for More
Space, 1974).
48. Кантонерът / The Station Agent (2003)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0340377

Историята на трима приятели, единият от
които живее в собствено жп депо. В
сюжета се появява и красивата млада
Емили, без приятел, но бременна, и работи
в библиотеката. Не е съгласна да издаде
читателска карта на Фин, освен ако не
потвърди адреса си със старо писмо, което
ни изглежда абсурдно, тъй като знаем, че
пощенската кутия до входната му врата е
декоративна. В края на филма тримата
приятели (Фин, Джо и Оливия) разпускат
заедно, а Фин се чуди кога е бил изобретен
мини дирижабъла за наблюдение. Джо
казва: „Може да отидеш до библиотеката
и да попиташ малката красавица”. Цитати:
„Мечтата на библиотекарката, човече, е да
си свали очилата, да си пусне косата, да
разхвърли книгите…” Фин: „Тя не носи
очила.” Оливия: „Купи и, заслужава си!”

247. Strike Up The Band (1940)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0033110

Мери Холдън е помощник библиотекар в
град Ривърууд, виждаме я как бута
количка за книги и едновременно слага и
маха книги от лавиците напосоки
(впрочем, книгите са без сигнатури).
отбива и
коментирайки броя на книгите я пита дали

he declares, "What do you want from me?
I'm just an ordinary police book, not the
Library of Congress. (...) As for themes, this
is another one to go with The Name of the
Rose and others where the truth found in
books threatens to destroy the characters. As
to the book that inspired the film, (...) The
storylines are completely different (no
soylent green in the book, no suicide
service, no eating people -- and no libraries
or librarians of any ilk. (...) A similar book I
like even better is John Hersey's My Petition
for More Space (1974)
THE STATION AGENT
McCarthy, Thomas (Director). The Station
Agent. United States: SenArt Films, 2003.
Starring: Michelle Williams (Emily, library
worker); Peter Dinklage (Finbar McBride);
Bobby Cannavale (Joe Oramas); Patricia
Clarkson (Olivia Harris)

(...) only thinks he's found peace and quiet in
his inherited train depot home (...) One is the
pretty young girl (Emily), single and
pregnant, who works in the library. (...) She
won't issue a library card until he can
confirm his address with a piece of mail,
which is laughable when you know the
mailbox next to his front door is more
decorative than functional. At the end of the
film, the three special friends (Fin, Joe and
Olivia) are relaxing together when Fin
wonders out loud when the blimp was
invented. Joe: "You can go down to the
library and ask that little hottie." Olivia:
"She is cute." Joe: "It's the librarian fantasy,
man. Glasses off, hair down, books flying
..." Fin: "She doesn't wear glasses." Olivia:
"Buy her some; it's worth it." (...)
STRIKE UP THE BAND
Berkeley, Busby (Director). Strike Up the Band.
United States: Metro-Goldwyn-Mayer, 1940.
Starring: Judy Garland (Mary Holden, Library
Worker); Mickey Rooney (Jimmy Connors)

Mary Holden is a library assistant in the
town of Riverwood, pushing a bookcart
while seemingly shelving and removing
books at random (they don't have spine
labels, so what the hey). Her boyfriend,
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е прочела всички. „Само до тук”, казва тя
и посочва до
може да я заведе на панаира, тя стоически
скрива разочарованието си. В това време
редовните читатели искат от нея книги за
влюбени двойки (Ромео и Жулиета,
Антоний и Клеопатра, любовна лирика).
Зарадвана е, когато един странно
изглеждащ читател иска „Възход и
падение на Римската империя”. След него
една тъжна жена връща „Самотният живот
е радост”. Окончателно депресирана,
Мери запява тъжна песен, по средата на
която чува как една жена, някъде между
рафтовете, вика прочувствено: „Ромео!
Къде си?” Мери изръмжава: „Пръждосвай
се, Жулиета!” Единствената сцена с
библиотека във филма. Професията на
Мери няма отношение към сюжетната
линия. Любопитно е, че тя седи зад
бюрото си и направлява читателите към
различните стелажи с книги без да се
помръдне.
248. Издайническото сърце / The TellTale Heart (1960)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0056565

Базиран на едноименния разказ на Едгар
Алън По (1843).
Класически американски филм на
ужасите. Едгар Марш е богат и уважаван
главен библиотекар, отговарящ за
справките, със собствен огромен и
елегантен дом. Живее в Лондон в средата
на ХІХ век. Отчайващо се нуждае от
приятелка, но се вкаменява в женско
обкръжение. Изборът на професия за
главния герой се обяснява с нуждата от
оправдание за самотната същност на
Марш и неговата неловкост в присъствие
на жени, любовта му към шаха и книгите,
както и незрялата му реакция към
ревността. Забележка: по онова
време библиотекарите са били обсебени от
книгите, а по характер са били кисели и
мрачни, изглеждали са като Юрая Хийп
(Дикенсовият герой).

Jimmy, drops by and comments about the
many books, asking if she's read them all.
"Only up to here," she says, cutting the air
about shoulder height. He tells her he can't
take her to the fair, and she stoically hides
her disappointment. Patrons keep asking her
for books about couples (Romeo & Juliet,
Anthony & Cleopatra, love poems) and she's
delighted when one geeky-looking fellow
asks for The Decline and Fall of the Roman
Empire (...). Then a sad woman returns a
book called Live Alone and Like It.
Depressed now, our Mary breaks into a
tuneful lament ("Nobody"). Mid-song she
finds a young lady emoting in the stacks,
"Romeo! Wherefore art thou, Romeo?" Mary
barks, "Scram, Juliet!" (...) This is the only
library scene, and her job has no relevancy to
the storyline. Note that she stands at her desk
while directing patrons, pointing to the
various sections without moving an inch. (...)
THE TELL-TALE HEART
Morris, Ernest (Director). The Tell-Tale Heart.
United Kingdom: Danziger Productions Ltd.,
1960. Starring: Laurence Payne (Edgar Marsh,
Reference Librarian); Adrienne Corri (Betty
Clare); Dermot Walsh (Carl Loomis)
Based on the Short Story by Edgar Allan Poe
(1843).

(...) American horror classic and expand it to
movie (...). Edgar Marsh is a well-to-do and
respected chief reference librarian who owns
a large and elegantly furnished home (...) in
London of the mid-1800s. He is in desperate
need of female companionship but is
petrified and terminally awkward around the
ladies. (...),where author Poe imagines
himself as librarian Marsh (...) Mostly the
occupational label is used to justify Marsh's
solitary nature, his discomfort around
women, his love of chess and books, and
eventually his immature reaction to jealousy.
Note (...) Back then librarians were men
obsessed with books, and personality-wise
they were grouchy and grim and looked like
Uriah Heep (the Dickens character /.../).
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TWISTED NERVE

269. Twisted Nerve (1968)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0063729

Психотрилър, в който Сюзън Харпър
работи в обществена библиотека и
същевременно учи за учителка. Пъргава,
ентусиазирана и любезна, отнася се добре
с един младеж, когото смята за умствено
изостанал. Филмът не се приема добре в
САЩ, защото представя човек със
синдрома на Даун като жесток насилник.

Boulting, Roy (Director). Twisted Nerve. United
Kingdom: Charter Film Productions, 1968.
Starring: Hayley Mills (Susan Harper, Library
Assistant); Timothy Bateson (Mr. Groom,
Librarian); Hywel Bennett (Martin
Dumley/Georgie Clifford) Based on the Short
Story by Roger Marshall (a prolific British
screenwriter).

(...) Susan Harper, who works in a public
library while earning a teaching degree. She
is bouncy, enthusiastic and polite, and reacts
with kindness to a young man she believes
to be mentally impaired. (...) This is a
psychologically creepy film, hard to find in
the States where it met with controversy for
linking Down's Syndrome with violent
behaviors.
270. Weird Woman (1944)
WEIRD WOMAN
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0037453
"Universal presents Le Borg, Reginald
(Director). Weird Woman. United States:
Базиран на романа: Lieber, Fritz. Conjure
Universal Studios, 1944. Starring: Evelyn
Wife. New York: Award Books, 1953.
Ankers (Ilona Carr, College Librarian); Lon
Нетипично за образа на библиотекарка във Chaney [Jr.] (Prof. Norman Reed); Anne
филмите – халюцинираща любовница,
Gwynne (Paula Clayton Reed) Based on the
жестока манипулаторка, злодей. Професор Novel: Lieber, Fritz. Conjure Wife. New
Рийд се прибира от пътуване до Южните
York: Award Books, 1953. (First appearance
морета, където се е омъжил за странна
in Unknown Worlds, 1943.) An Inner
жена – красивата Паула тайно практикува Sanctum Mystery"
вуду магии, за да предпази мъжа си от
надвиснало зло. Той не приема сериозно
Librarian as delusional lover. Librarian as
нейните занимания – рациото в него
evil manipulator. Librarian as villain. These
Същевременно библиотекарката на
колежа Илона Кар – красива, изваяна, руса, културна, модна, но е човек,
който не приема откази. Работи в стерилно
помещение, а „библиотеката” са няколко
в колежа осигурява на професора главен
враг в лицето на жена, а освен това тя
научава, че една от научните разработки е
за шантаж. Тя използва информацията
като оръжие. Тя дърпа конците на
професора и колегите му, хвърля върху
него вината за убийство и случайна
стрелба. Образът е далеч от всякакви
стереотипи.

are not typical roles for librarian film
characters. (...) Professor Reed (...) brings
back from the South Seas, but better fits the
conniving librarian who wants them
destroyed. Pretty wife Paula (...) secretly
practices voodoo, purportedly to protect her
husband from the evil (...) As he is an
authority on the rational mind, he poopoos
her voodoo and the doodoo flies when he
destroys her talismans. College librarian
Ilona Carr (...) is a beautiful woman,
statuesque, blond, articulate, fashionable and
cultured. Also greedy, intense, and she won't
take no for an answer. She works in a sterile
office and the "library" consists of a few
book cases and a prominent (industrial)
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wood ladder. (...) for the Professor to have
his prime enemy be a female colleague.
Also the position gives her knowledge about
a plagiarized thesis that she uses for
blackmail. Rather than a service provider or
obstructionist, this character wields
information like a weapon. Carr plays
puppet master over Prof. Reed's colleagues
and staff, causing him to be blamed for a
suicide and an accidental shooting. This
character couldn't be more anti-stereotype
short of tattoos and a nose ring.
WETHERBY

243. Wetherby (1985)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0090310

Градът, в който се развива действието, се
нарича Уедърби. Всичко започва с вечеря,
на която седем души се оплакват един на
друг. Сред тях е и Марша (Джуди Денч),
киселата заместник-библиотекарка на
средна възраст. Оплаква се от младо
привлекателно момиче, което е било наето
да работи в библиотеката и което не е
направило нищо нередно, освен че е
магнит за мъжките погледи. В една от
сцените виждаме един студент, който
отива при Марша в библиотеката и иска да
вземе книгите, изредени в неговия списък.
Тя му отвръща, че не дават книги за вкъщи
и не обръща внимание на ироничната му
забележка, че на табелата пише: Заемна
служба на Британската библиотека (British
Library Lending Division). Казва му, че
няма да получи достъп до книгите, освен
ако не вземе специално разрешение „от
Лондон”. Библиотеката има големи картотеки, а Марша използва компютър.
332. Там, където е сърцето / Where The
Heart Is (2000)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0198021

Умиляваща история за „Уол Март бебе”, в
която нещастната майка се сприятелява с
Форни Хъл, който изражда бебето.
Девойката Новали е бременна и захвърлена от своя годеник. Ражда в мазето
на супермаркета на непознат град. Стар

Hare, David (Director). Wetherby. United
Kingtom: Film Four International, 1985.
Starring: Judi Dench (Marcia Pilborough,
Deputy Librarian); Tim McInnerny (John
Morgan, post-graduate student)

Wetherby is the town where this low-key
conversation drama occurs. The meat of the
film is the lamenting of seven people at a
dinner party, including Marcia (Judi Dench),
a middle-aged and sour Deputy Librarian.
She obsesses about a new girl at work, (...)
who has no personality so she can be
whatever a man wants her to be. (...) One
scene has a university student, John,
approach Marcia at the library, wanting to
borrow the books on his list. She tells him
they do not lend books, and ignores the irony
when he points out that this is the "British
Library Lending Division." She tells him he
can't access books without special
permission "from London." (...) The library
has long banks of card catalogs and Marcia
uses a computer. (...)
WHERE THE HEART IS
Williams, Matt (Director). Where the Heart
Is. United States: Wind Dancer Productions,
2000.
Starring: James Frain (Forney Hull, Library
Assistant); Margaret Ann Hoard (Mary
Elizabeth Hull, Librarian); Natalie Portman
(Novalee Nation)
An endearing story of the "Wal-Mart baby"
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фотограф я обучава в своето изкуство и тя
печели наградата на фотоконкурс. Бивша
огромно състояние. А с местния
библиотекар започва щастлив любовен
роман. Напуснал гимназия по собствено
желание, Форни Хъл работи като
библиотекар вместо пияната
библиотекарка – негова сестра. Реплики на
Форни към детето: „Ако завъртиш една
крава за опашката много бързо, ще
получиш бита сметана. – Еха, колко много
знаеш. – Нали работя в библиотеката”.
333. Грешникът / The Wicker Man (1973)

that finds the poor mother befriended by
Forney Hull (up close and personal, as he
delivers her baby in the store). He's a high
school drop-out who works at the library
covering up for his drunken librarian-sister.
Job validation: Forney to child: "If you spin
a cow around real fast, you get whipped
cream." "Wow, you know a lot." "Well, I
work in a library." Quirky and lovable
characters in this film.

THE WICKER MAN

IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0070917

Роман, базиран върху филма: Hardy, Robin
& Anthony Shaffer. The Wicker Man. New
York: Crown Publishers, Inc., 1978.
Сержант Хауи намира информация в
книга, която се оказва много съществена
за последващите събития. Странно е, че я
водят за Библиотекарка, когато героинята
всъщност работи в офиса на службата по
вписване на раждания, смърт и сватби и
изобщо не присъства в единствената сцена
с библиотека. Ингрид Пит се мисли
за „библиотекарка нимфоманка”. В
романизираната версия на филма образ на
библиотекарка липсва.
Заб. При преписването са разменени
местата на две изречения.
334. Wilderness (1996)

Hardy, Robin (Director). The Wicker Man.
United States: Anchor Bay, 1973. Starring:
Ingrid Pitt (Librarian); Edward Woodward (Sgt.
Neil Howie) Novel Based on the Film: Hardy,
Robin & Anthony Shaffer. The Wicker Man. NY:
Crown Publishers, Inc., 1978.

It's odd that she is billed as The Librarian
when the character works in the office of the
Registrar of Births, Deaths and Marriages and
is not seen at all in the one public library
scene, but there it is. Ingrid Pitt saw herself as
playing a "nymphomaniac librarian." (...)
Otherwise her character's behavior is not
task-related nor the position of any real
significance to the storyline. Howie gets
information from a book in the library critical
to his (manipulated) understanding of events.
(...) Now compare all this to the film's novelization (...) which has no librarian at all (...)
ILDERNESS

IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0118169
Базиран на едноименния роман: Danvers,
Dennis. Wilderness. New York: Poseidon, 1991.

Алис, университетска библиотекарка, 31годишна, с къса прическа, огромни очи,
неомъжена, облича се в тъмни дрехи,
съвсем обикновени обувки, превръща се
във вълк при всяко пълнолуние. Първата
сцена от филма показва триетажна
прекрасна библиотека в неназован
британски университет, с огромна арка,
дървена ламперия. Пет минути преди края
на работното време нейната колежка

Bolt, Ben (Director). Wilderness. United
Kingdom: Fangoria Films (USA Distributor),
(1996). Starring: Amanda Ooms (Alice White,
University Librarian); Johanna Benyon (Serena,
Librarian); Owen Teale (Dan Sommers) Based
on the Novel: Danvers, Dennis. Wilderness. NY:
Poseidon, 1991.

Alice is a typical academic librarian, 31 years
old, pixie haircut, huge cow eyes, unmarried,
who wears dark colors and clunky shoes and
turns into a wolf with every full moon. The
film opens in an exquisite three-story library
at an unnamed British university, with a huge
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Серина отбелязва „Според мен
университетските библиотеки са найеротичното място на земята.” Серина е със
занемарена прическа, брюнетка с цветни
очила, висящи тъмни дрехи, отегчителен
съпруг Тим. Алис казва на Дан по време
на първата им среща: „Обичам да съм
близо до книги. Харесва ми реда в
библиотеката. Всяка книга е на мястото
си, по предмет, по автор. Това
предполагам е илюзията за контрол…
библиотеката е пълната
противоположност на пустошта.
Библиотека-пустош, ред-хаос.” Но според
Дан „пустошта не е хаос, нищо че не
действа като системата на Дюуи. По късно
отиват в тъмната библиотека, за да пийнат
по нещо и правят секс, заобиколени от
лавици с книги. В книгата Алис не е
библиотекарка, а служителка в
туристическа агенция.

arched window, each level open to the center,
with lots of dark wood. Alice announces the
five-minute warning, then chats with
coworker Serena, who looks around and
observes, "I still think academic libraries are
the most erotic places on earth, don't you?"
She's a blunt-haired brunette with tinted
glasses, loose dark clothing, and a boring
husband named Tim. (...) Alice is pretty and
sweet, and tells Dan on their first date, "I love
being around books. I like the order inside the
library. Every subject, every single author in
their place – the illusion of control, I suppose.
... The library is the exact opposite to
wilderness. Library–wilderness, order-chaos."
He snaps, "(...) No, the wilderness isn't
chaotic just because it doesn't operate on the
Dewey system." Later they have a nightcap in
the dark library, then make love in the stacks.
(...) Don't bother with the book version,
however, as Alice works in a travel agency,
not a library (...)
336. Сега си голямо момче / You're A Big
YOU'RE A BIG BOY NOW
Boy Now (1966)
Coppola, Francis Ford (Director). You're a Big
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0061209

С този филм през 1966 г. Франсис Форд
Копола защитава магистърската си теза в
Калифорнийския университет. 19годишният Бърнард е помощник
библиотекар в Публичната библиотека в
Ню Йорк. Виждаме го на ролкови кънки
как се движи между рафтовете и вади
книги, след това се качва в асансьора за
книги и стига до мястото за приемане на
заявките, където му се скарват. Майка му
се надява да напредне в работата си в
библиотеката, но е разочарована, защото
„освен че си виртуоз на ролковите кънки,
във всичко останало си пълен загубеняк.”
Баща му е куратор на редки книги от
преди 1501 г. В офиса му има хранилище
със значителна колекция, предимно
еротични издания. В една от сцените
кърпичка и казва: „Кърпичката ти е върху
Библията на Гутенберг!” Към края на
филма напълно разочарованият помощник
библиотекар грабва същата тази Библия от

Boy Now. United States: Seven Arts Pictures,
1966. Starring: Peter Kastner (Bernard
Chanticleer, Library Assistant); Rip Torn (I.H.
Chanticleer, Curator of Incunabula); Geraldine
Page (Margery Chanticleer)

Coppola's 1966 UCLA Film School Master's
thesis is very much a period piece, with a
harmonica score reminiscent of Midnight
Cowboy. (...) The male lead, Bernard, is a 19year-old library assistant at the New York
Public Library. We meet him in the opening
scene retrieving books while flying through
the stacks on roller skates, then he climbs into
the book elevator (...) and rides down to the
circulation desk where he's promptly scolded.
(...) Mother was hoping he would excel at the
library, but concludes, "Besides developing
unnatural skills on roller skates, you've been
a complete failure." (...) Did I mention that
Daddy works as the Curator of Incunabula?
He has a really neat vault off his office that
houses the good stuff, most visibly its
erotica.). During one of Mom's weepy scenes,
Dad indicates her hankie and says, "(...) your
lint is settling on the Gutenberg Bible." Near
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хранилището: „Върви по дяволите, Библия
на Гутенберг! Мразя те, Библия на
Гутенберг!” и бяга от библиотеката.
Великолепни библиотечни интериори.

the end our thoroughly frustrated library
assistant grabs that same bible from the vault
("To hell with your Gutenberg Bible! I hate
your Gutenberg Bible!") and takes off
running, (...) out of the library (...) The only
thing that saves this film (...) are the luscious
library interiors (...)

Има обаче и още една група анотации, преписани този път от студентски курсови работи. Предполага се, че те не са никак малко, но за съжаление, не са ми достъпни в цялост. Привеждаме пример с курсовата работа на студентката Гергана Драйчева57 и курсовата работа на студента Божидар Кузманов 58, от които са плагиатствани
съответно шест и три анотации:
Милена Цветкова
Филмова база данни за емпиричното
книгоизнание. Книги и четене в
аудиовизуална трансмедойност
229. С дъх на канела / Dear John (2010)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0989757/

Базиран на едноименния роман на
Никълъс Спаркс: Спаркс, Никълъс. С дъх
на канела. София: Ера, 2007. 327 с. |
По време на двуседмичния си отпуск от
военна служба Джон Тайри се запознава
с младата и амбициозна студентка
Савана. Двамата се влюбват и след тези
две седмици са решени да останат заедно
за цял живот. Преди Джон да замине,
двамата си обещават, че ще си пишат
писма. Но атентатите от 11 септември
2001 година стават причината той да
удължи военната си служба и така
двамата общуват с писма в продължение
на цели седем години. Чрез писма Джон
разбира, че Савана се е омъжила за друг,
а баща му е получил инфаркт.
(...)
Молбата на Савана е Джон да й
„разказва”. Да го запише, да го надраска
в тетрадка, да е само няколко реда, но да
е написано. Защото писаното слово
остава. Записването на речта я превръща
в трайна памет, превръща я в разказ,
57
58

Книгата като медия
в сюжета на филми
Изготвил: Гергана Драйчева,
фак. № 12265, III курс, Книгоиздаване
Дата: 14.11.2011 г.
„С дъх на канела” по едноименния
роман на Никълъс Спаркс
Sparks, Nicholas. Dear John [video film] //
Director: Lasse Hallistrцm. Screenplay:
Jamie Linden. Country: USA. Language:
English. Release Date: 5 February 2010
(USA). Duration: 108 min. Description
available:
http://www.imdb.com/title/tt0989757/
[14.11.2011]
По време на двуседмичния си отпуск от
военна служба Джон Тайри се запознава
с младата и амбициозна студентка
Савана. Двамата се влюбват и след тези
две седмици са решени да останат заедно
за цял живот. Преди Джон да замине,
двамата си обещават, че ще си пишат
писма. Но атентатите от 11.09.2001
година стават причината той да удължи
военната си служба и така двамата
общуват с писма в продължение на цели
седем години. Чрез писма Джон разбира,
че Савана се е омъжила за друг, а баща
му е получил инфаркт.
(...)
Молбата на Савана е Джон да й
„разказва”. Да го запише, да го надраска
в тетрадка, да е само няколко реда, но да

Вж. в приложението курсовата работа на студентката Г. Драйчева.
Вж. в приложението курсовата работа на ийвоекйд Б. Кузманов.
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който може да бъде четен и препрочитан.
Може да бъде източник на информация
за събития, хора и места, които са
непознати и по тази начин да служи като
исторически извор и база за анализи,
изследвания и сравнения. (Историята не
веднъж
е
използвала
запазената
кореспонденция на военнослужещи,
държавни служители, хора от елита или
обикновени цивилни граждани, за да
търси потвърждение или опровержение
на свои хипотези и да създава
максимално
близки
портрети
на
обществено социалния климат за дадения
времеви период.) Докато разговорът по
телефона
е
по-скоро
еднократен
фрагментарен сбор от неподредени
истории, които се променят при всяко
следващо изговаряне, и изчезва в
момента на затваряне на слушалката.
Предавано от уста на уста знанието лесно
може да изгуби или измени до
неузнаваемост същността и смисъла си, а
това прави устната реч ненадежден
източник на информация за събитията и
хората.
Тук можем да говорим за интимността на
контакта с писмото, за „личния почерк”
на неговия създател, който носи също
толкова паратекстова информация,
колкото интонацията и паузите в
телефонния разговор. Чисто материално
писмото е физически израз на
свързаността между двамата души, които
го разменят. То е артефакт и неоспоримо
доказателство, че такава връзка е имало и
може би все още има. Вероятно точно
нуждата от подобно материално
изражение е причината много хора днес
да принтират електронните писма, които
получават.

235. Английският пациент / The
English Patient (1996)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0116209/

Базиран на едноименния роман на
Майкъл Ондатджи: Ондатджи, Майкъл.

е написано. Защото писаното слово
остава. Записването на речта я превръща
в трайна памет, превръща я в разказ,
който може да бъде четен и препрочитан.
Може да бъде източник на информация
за събития, хора и места, които са
непознати и по тази начин да служи като
исторически извор и база за анализи,
изследвания и сравнения. (Историята не
веднъж
е
използвала
запазената
кореспонденция на военнослужещи,
държавни служители, хора от елита или
обикновени цивилни граждани, за да
търси потвърждение или опровержение
на свои хипотези и да създава
максимално
близки
портрети
на
обществено социалния климат за дадения
времеви период.) Докато разговорът по
телефона
е
по-скоро
еднократен
фрагментарен сбор от неподредени
истории, които се променят при всяко
следващо изговаряне, и изчезва в
момента на затваряне на слушалката.
Предавано от уста на уста знанието лесно
може да изгуби или измени до
неузнаваемост същността и смисъла си, а
това прави устната реч ненадежден
източник на информация за събитията и
хората.
В допълнение разбира се тук отново
можем да говорим за интимността на
контакта с писмото, за „личния почерк”
на неговия създател, който носи също
толкова паратекстова информация,
колкото интонацията и паузите в
телефонния разговор. Чисто материално
писмото е физически израз на
свързаността между двамата души, които
го разменят. То е артефакт и неоспоримо
доказателство, че такава връзка е имало и
може би все още има. Вероятно точно
нуждата от подобно материално
изражение е причината много хора днес,
в това число и аз, да принтират личните
електронни писма, които получават.
„Английският пациент” (The English
Patient) по едноименния роман на
Майкъл Ондатджи
Ondaatje, Michael. The English Patient [video film]
// Director: Anthony Minghella. Screenplay: Anthony
Minghella. Country: USA, UK. Language: English,
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German, Italian, Arabic. Release Date: 15 November
1996 (USA). Duration: 162 min. Description
available:

Английският пациент. S. 1.: Mediasat,
2005. 319 c.
В края на Втората световна война Хана,
полева сестра, се оттегля в
полуразрушена черква, за да дочака
последните дни на тежко обгорелия
военен летец, за когото се грижи. Освен
огромната библиотека с ценни и редки
книги, която открива почти не покътната
и с която поправя стълбите, тя му чете от
съчиненията на Херодот. Това е книгата,
с която са го намерили при катастрофата,
и чрез снимки, записки в полетата и
малки бележки вътре е събран целият му
живот и историята на изпепеляващата
любов, заради която е рискувал живота
си.

222. Пиши на Жулиета / Letters to Juliet
(2010)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0892318

(...)
Виктор и Софи отиват на предсватбено
пътешествие във Верона, но заради
предстоящото откриване на ресторанта
си, Виктор е непрестанно зает със
служебни ангажименти. Така Софи
решава сама да опознае града на Ромео и
Жулиета и се запознава със секретарките
на Жулиета – четири жени, които
отговарят
на
безбройните
писма,
оставени от отчаяни влюбени на стената
на дома на Жулиета. Сред тях Софи
намира писмо от преди петдесет години и
решава да му отговори. По-малко от
седмица по-късо подателката Клеър се
връща във Верона заедно с внука си, за
да търси отдавна изгубената си любов
Лоренцо.
Във филма е развита идеята за магичната
сила на словото, разбирано като бележка
с желание, оставена на вълшебно/свято
място. Най-популярният пример за
вярата във вълшебната сила на писаното
слово е Стената на плача в Йерусалим,
където хора от цял свят оставят своите

http://www.imdb.com/title/tt0116209/
[14.11.2011]
В кроя на Втората световна война Хана,
полева сестра, се оттегля в
полуразрушена черква, за да дочака
последните дни на тежко обгорелия
военен летец, за когото се грижи. Освен
огромната библиотека с ценни и редки
книги, която открива почти не покътната
и с която поправя стълбите, тя му чете от
съчиненията на Херодот. Това е книгата,
с която са го намерили при катастрофата,
и чрез снимки, записки в полетата и
малки бележки вътре е събран целият му
живот и историята на изпламеняващата
любов, заради
която е рискувал живота си.
„Пиши на Жулиета”
Letters to Juliet [video film] // Director: Gary
Winick. Screenplay: Jose Rivera, Tim Sullivan.
Country: USA. Language: English, Italian, Spanish.
Release Date: 14May 2010 (USA). Durations: 105
min. Description available:
http://www.imdb.com/title/tt0892318/ [14.11.2011]

(...)
Виктор и Софи отиват на предсватбено
пътешествие във Верона, но заради
предстоящото откриване на ресторанта
си, Виктор е непрестанно зает със
служебни ангажименти. Така Софи
решава сама да опознае града на Ромео и
Жулиета и се запознава със секретарките
на Жулиета – четири жени, които
отговарят
на
безбройните
писма,
оставени от отчаяни влюбени на стената
на дома на Жулиета. Сред тях Софи
намира писмо от преди петдесет години и
решава да му отговори. По-малко от
седмица по-късо подателката Клеър се
връща във Верона заедно с внука си, за
да търси отдавна изгубената си любов
Лоренцо.
За първи път виждам представена във
филм идеята за магичната сила на
словото, разбирано като бележка с
желание, оставена на вълшебно/свято
място. Най-популярният пример за
вярата във вълшебната сила на писаното
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молитвени писма с вярата и надеждата,
че така молбата ще стигне по-сигурно до
своя адресат. Същата практика имаме и в
България, където в криптата на Руската
черква в София всеки може да пусне
писмо с молбата си до погребания там
архиепископ Серафим.
Предполага се, че идеята зад
молитвените писма е потвърждаването на
молитвата в писмен вид, който не може
да бъди заличен или отречен. Всеки
човек поне веднъж на ден си
пожелава/помолва се за едно или друго
нещо. Когато влезем в църква молитвата
ни не е много по-различна. Да, поосъзната е, молим се за не толкова
материални или битови неща, но отново
молим за здраве, помощ, подкрепа, сили,
късмет, успехи. Молим се за наши близки
и приятели, хора, които искаме да бъдат
до нас, защото ги обичаме. И го правим
за момента, на момента, защото сега
имаме някакъв проблем, или някак по
принцип, превантивно, за да не ни
застигне грижата в бъдеще. Когато
напишем молбата си обаче, тя сякаш се
превръща в осъзната необходимост,
която искаме не просто за момента или
по принцип, а защото имаме нужда от
нея и искрено вярваме, че бог/силата, към
която се обръщаме, може да ни помогне.

225. Цветът на магията / Color of magic
(2008)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt1079959

слово е Стената на плача в Йерусалим,
където хора от цял свят оставят своите
молитвени писма с вярата и надеждата,
че така молбата ще стигне по-сигурно до
своя адресат. Същата практика имаме и в
България, където в криптата на Руската
черква в София всеки може да пусне
писмо с молбата си до погребания там
архиепископ Серафим.
Предполагам, че идеята зад молитвените
писма е потвърждаването на молитвата в
писмен вид, който не може да бъди
заличен или отречен. Всеки човек поне
веднъж на ден си пожелава/помолва се за
едно или друго нещо – да има лек и
успешен ден в работата; да не хване
ужасният грип, който върлува; да не са
продали онази прекрасна блузка, която си
харесах вчера, но нямах достатъчно пари,
за да я купя.  Когато влезем в църква
молитвата ни не е много по-различна. Да,
по-осъзната е, молим се за не толкова
материални или битови неща, но отново
молим за здраве, помощ, подкрепа, сили,
късмет, успехи. Молим се за наши близки
и приятели, хора, които искаме да бъдат
до нас, защото ги обичаме. И го правим
за момента, на момента, защото сега
имаме някакъв проблем, или някак по
принцип, превантивно, за да не ни
застигне някой проблем в бъдеще. Когато
напишем молбата си обаче, тя сякаш се
превръща в осъзната необходимост,
която искаме не просто за момента или
по принцип, а защото имаме нужда от
нея и искрено вярваме, че бог/силата, към
която се обръщаме, може да ни помогне.
„Цветът на магията” (Colour of magic)
по едноименния роман на Тери
Пратчет

Базиран на едноименния роман на Тери
Пратчет: Пратчет, Тери. Цветът на
магията: Истории от света на Диска.
София: Вузев, 1992. 273 с.

Pratchett, Terry. Colour of Magic [video film] //
Director: Vadim Jean. Screenplay: Vadim Jean.
Country: UK. Language: English. Release Date: 23
March 2008 (UK). Duration: 191min (UK) 137 min.
(USA). Description available:
http://www.imdb.com/title/tt1079959/ [14.11.2011]

В основата на сюжета е книга с осем
заклинания – „Октавия”, които,
прочетени заедно, дават пълна власт над
всичко и всички. Некадърният магьосник

В основата на сюжета е книга с осем
заклинания – „Октавия”, които,
прочетени заедно, дават пълна власт над
всичко и всички. Некадърният магьосник
Ринсуинд по случайност вече е прочел
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Ринсуинд по случайност вече е прочел
едното. Това означава, че заклинанието
буквално се е вселило и живее в него –
изчезнало е от страниците на книгата и
никой друг няма достъп до него.
Проблемът е, че и Ринсуинд е общо взето
изчезнал или поне никой от Невидимия
университет (университета за магическо
изкуство в Анкх Морпорк) не знае къде
се намира той. А ако той не върне
заклинанието на мястото му или не
прочете и другите седем ще последва
катастрофа за света на диска, защото
разделянето на седемте заклинания
нарушава баланса на силите и енергията.

едното. Това означава, че заклинанието
буквално се е вселило и живее в него –
изчезнало е от страниците на книгата и
никой друг няма достъп до него.
Проблемът е, че и Ринсуинд е общо взето
изчезнал или поне никой от Невидимия
университет (университета за магическо
изкуство в Анкх Морпорк) не знае къде
се намира той. А ако той не върне
заклинанието на мястото му или не
прочете и другите седем ще последва
катастрофа за света на диска, защото
разделянето на седемте заклинания
нарушава баланса на силите и енергията.

226. Секс игри / Cruel Intentions (1999)

„Секс игри” (Cruel Intentions) по
едноименния роман на Шьодерльо дьо
Лакло

IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0139134

Базиран на едноименния роман на
Шьодерльо дьо Лакло.
Катрин и Себастиян са доведени брат и
сестра, които се забавляват, унижавайки
своите съученици и познати. През цялото
време Себастиян води дневник на
„подвизите” им и своите сексуални
авантюри. Докато Катрин не го
предизвиква да прелъсти и опорочи
дъщерята на новия им директор – Анет.
Себастиян се влюбва в нея, но Катрин
заплашва да разруши репутацията му и
той прекратява връзката. В края на филма
благодарение на неговия дневник Катрин
получава заслуженото възмездие.

230. Леон / Léon (1994)
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0110413

Професионалният убиец Леон е принуден
да поеме грижата за
дванадесетгодишната Матилда, когато
родителите й са убити в съседния
апартамент. Докато тя е при него,
двамата сключват сделка – той ще я
научи на своя занаят, за да може тя да
отмъсти за родителите си, а тя ще го
научи да чете и пише.

De Laclos, Choderlos. Cruel Intentions [video film] //
Director: Roger Kumble. Screenplay: Roger Kumble.
Country: USA. Language: English. Release Date: 5
March 1999 (USA). Duration: 97 min. Description
available: http://www.imdb.com/title/tt0139134/

Катрин и Себастиян са доведени брат и
сестра, които се забавляват, унижавайки
своите съученици и познати. През цялото
време Себастиян води дневник на
„подвизите” им и своите сексуални
авантюри. Докато Катрин не го
предизвиква да прелъсти и опорочи
дъщерята на новия им директор – Анет.
Себастиян се влюбва в нея, но Катрин
заплашва да разруши репутацията му и
той прекратява връзката. В края на филма
благодарение на неговия дневник Катрин
получава заслуженото възмездие.
„Леон” (Léon)
Léon [video film] // Director: Luc Besson. Screenplay:
Luc Besson. Country: France. Language: English.
Release Date: 18 November 1994 (USA). Duration: 133
min. (International version). Description available:
http://www.imdb.com/title/tt0110413/ [14.11.2011]

Професионалният убиец Леон е принуден
да поеме грижата за дванадесетгодишната
Матилда, когато родителите ѝ са убити в
съседния апартамент. Докато тя е при
него, двамата сключват сделка – той ще я
научи на своя занаят, за да може тя да
отмъсти за родителите си, а тя ще го
научи да чете и пише.
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Милена Цветкова
Филмова база данни за емпиричното
книгоизнание. Книги и четене в
аудиовизуална трансмедойност
1. Името на Розата / The Name of the
Rose /Le Nom De La Rose (1986)

Курсова работа
на Божидар Кузманов
ФЖМК, фак. № 12 274
Името на Розата

IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0091605

Базиран на едноименния роман на
Умберто Еко:Еко, Умберто. Името на
розата. S. l.: Mediasat, 2005. 476 с.
(...) Филмът се фокусира върху човешкото
в историята на книгата. Поредица от
убийства, извършени в италианскo
абатство през ХІV век, както и
продължителното търсене на извършителя
от францискански монах и неговия
ученик. Книгата обхваща много други
теми и сюжети, които не биха могли да
бъдат отразени в игрален филм, но той
самият е шедьовър. Създаден през 1986 г.,
филмът и до днес преобръща представите
на хората за книга. (...) Книгата е
представена като виновник за смъртта на
хора, като вещ, която погубва невинен
живот, попаднала в неподходящи ръце.
(...)Заб.: Преписаните части са вмъкнати
в анотацията между други,също
преписани части.
2. 451° по Фаренхайт / Fahrenheit 451
(1966)

Филмът съвсем правилно се фокусира
върху човешкото в историята на книгата.
Поредица от убийства, извършени в
италиянскo абатство през 14-ти век, както
и продължителното търсене на
извършителя, от францискански монах и
неговия ученик. Книгата обхваща много
други теми и сюжети, които не биха могли
да бъдат монтирани във филма, но той
самия е шедьовър за времето си. Създаден
през 1986г. филма и до днес преобръща
представите за книга на хората. (...) В
първия филм книгата е представена, като
виновник за това хората да умират. В него
тя е оприличена, като нещо, което погубва
невинни хора попаднала в неподходящи
ръце.Заб.: Преписаните части са от
анотацията на филма и от обобщението
в края на курс. работа.
451 по Фаренхайт

IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0360556

Базиран на едноименния роман на Рей
Бредбъри: Бредбъри, Рей. 451 градуса по
Фаренхайт. S. l.: Mediasat, 2005. 190 с.
Филмът показва смразяващата дистопична
действителност, описана с думи в романа
– как един ден хората ще започнат да
изгарят книгите и няма да искат да трупат
знание, като по този начин в човечеството
ще настане регрес и самоунищожение.
Всичко това, както и в книгата, е показано

Филм направен по великата антиутопия на
Рей Бредбъри. Филма показва наистина
смразяващата действителност, как един
ден хората ще започнат да изгарят книгите
и няма да искат да трупат познание, като
по този начин в човечеството ще настане
регрес и самоунищожение. Всичко това,
както и в книгата е показано по един
страхотен философски начин.
(...) Във втория филм, тя е представена
отново в лоша “светлина”. Сюжета на “451
по Фаренхайт” ни показва, книгата, като
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по един философски начин. (...)
(...) Във филма книгите са представени
като социален инструмент, но в лоша
„светлина”. Сюжетът на „451 по
Фаренхайт” ни показва книгата като нещо
забранено и подлежащо на унищожаване.
(...) Но както и в „Името на розата”, така и
тук оптимизмът е въплътен в човек,
търсещ новото и модерното. Това внушава
посланието, че книгата колкото и да е
стара, все още е актуална и колкото и да е
заклеймявана, ще си остане безсмъртна
медия.
Заб.: Преписаните части са вмъкнати в
анотацията между други,също преписани
части.
277. Шифърът на Леонардо / The Da
Vinci Code (2006)

нещо забранено и подлежащо на
унищожение. Но както и в “Името на
розата”, така и тук това бива опровергано
от човек, търсещ новото и модерното. С
това може да заключим, че книгата
колкото и да е стара, тя все още е
актуална, както и това, че колкото и да е
заклеймявана, тя ще си остане безсмъртна
медия.
Заб.: Преписаните части са от
анотацията на филма и от обобщението
в края на курс. работа

Шифърът на Леонардо

IMDb: http://www.imdb.com/title/tt0382625

По книгата „Шифърът на Леонардо“
(2003) на Дан Браун.

Книгата колкото и да е стара, тя все още е
актуална, както и това, че колкото и да е
заклеймявана, тя ще си остане безсмъртна
медия. Точно това показва сценарият на
„Шифърът на Леонардо”, а именно как
благодарение на една книга в случая един
код (т.е. писано слово) ни дава
информация за неща, които няма как да
бъдат научени от официалните медии или
пък да бъдат казани от някого. Тук много
силно е показан момента с безсмърността
на книгите и писаното слово. Като цяло
филмът показва някои от истините за
книгите, а именно, че те са: медиатори,
безсмъртни и опасни.

(...) С това може да заключим, че книгата
колкото и да е стара, тя все още е
актуална, както и това, че колкото и да е
заклеймявана, тя ще си остане безсмъртна
медия. Точно това показва сценариста на
“Шифърът на Леонардо”, а именно как
благодарение на една книга в случая един
код (т.е. писано слово) ни дава
информация за неща, които няма как да
научим от официалните медии или пък да
ни бъдат казани от някого. Тук много
силно е показан момента с безсмърността
на книгите и писаното слово. Като цяло и
трите филма са филми показващи някои от
иситините за книгите а именно, че те са:
безсмъртни, медиатори, опасни.
Заб. Текстът е от заключителната част
на курсовата работа.
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За да бъдем докрай прецизни, ще отбележим, че на с. 14 от встъпителната си статия М. Цветкова е дала няколко сайта в интернет като източници на т.нар. филмография, в които могат да се намерят част от приведените по-горе в таблицата плагиатствани анотации. Те са: http://www.sunnyfilms.com 59; На ръба на утрешния ден60; Който
оцелее, ще разказва61; Който оцелее, ще разказва62.
Но, както можем да се убедим, на самата страница от книгата, където се намира
конкретният филм и анотацията му във „филмографията”, тези сайтове не са посочени
като източник. Което трябва да остави обратното впечатление, че анотациите не са преписани, а са авторски – на самата М. Цветкова. Типичен за нея подход.
От друга страна, под заглавието на всеки „анотиран” филм М. Цветкова – кой
знае защо – е поставила наименованието на сайта IMDb. Това е Internet Movie Database,
т.е. база данни в интернет, съдържаща информация за актьори, филми, TV-предавания,
TV-звезди, видеоигри и технически персонал. Собственост е на „Амазон” от 1998 г.,
който я използва за търговско-рекламни цели. Проверката сочи, че в IMDb няма
подробни анотации за филмите, а само по едно-две изречения. С други думи – М.
Цветкова е дала поредната подвеждаща информация. Не е ясно също откъде са
взети и фотосите към филмите, които вероятно са обект на авторски права.
Изводите се налагат от само себе си. В разгледаната книга отсъстват научни качества, а присъстват само антинаучни. Този опус, с който М. Цветкова се представя в
конкурса за професор по „Книгата като медия“, е срамен и позорен не само за един кандидат-професор, той е срамен и позорен за Факултета по журналистика и масова
комуникация, от чието име е издаден, той е позорен и за Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от чиито финансови средства се е възползвал нейният „автор“.

59

Сайтът вече не е активен, на негово място се отваря друга страница: <http://developers.org/>.
<http://www.cinefish.bg/>.
61
<http://www.kino.dir.bg/>.
62
<http://kino.netinfo.bg/>.
60
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„КНИГИ НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО“ (2013)
От всичките 204 страници на тази книга, която М. Цветкова отново определя
като своя (написала се е като „автор-съставител”?!), 170 страници съдържат курсови
проекти на студенти. Това всъщност са мили и наивни произведения, повечето в стил
Book art (изкуство от книги), изработени от наши възпитаници – най-вече от специалността „Книгоиздаване” на ФЖМК. Някои от тях са оригинални, други са
заимствани от образци на Book art, с които изобилстват интернет сайтовете, посветени
на това сравнително ново изкуство. Въпросните студентски работи изобщо не са книги
за четене, както са представени в експозето на М. Цветкова; в тях е кодирана някаква
по-друга идея, за съжаление, не винаги ясно формулирана и „читаема”, без наличието
на придружаващия обяснителен текст.
Веднъж „artist’s books” (погрешно изписано от авторката „artists books”) са
наречени от М. Цветкова „книги на художника” (с. 8), следващият път са наречени
„артистична книга” (с. 25) – което има съвсем друг смисъл. Но и в двата случая значението е неправилно. Под artist’s book се разбира произведение на изкуството, реализирано в книгата, т.е. интегрирано с нея. Това са обикновено книги в много малки тиражи, понякога скъпи, често библиофилски издания, които могат и да бъдат четени. С
други думи, книги-уникати. Познати са в Европа доста отдавна, още от ХVІІІ в., развиват се през модернизма (футуризъм, дадаизъм и пр.), стигат до наши дни.
Всъщност за нуждите на проекта си М. Цветкова, ако е била запозната с терминологията, за което се изисква владеене на английски език и познания в областта на
изкуството, е трябвало да употреби понятието „изкуство от книги” (Book art), което е
разновидност на по-широкото Paper art (изкуство от хартия). При Book art книгата е
използвана като „материал” за създаването на произведения на изобразителното изкуство – картини, скулптури, колажи, пространствени композиции, инсталации и пр., в
които художникът влага идеи, кореспондиращи със символиката и метафоричните значения на феномена книга. Произведенията на Book art не са предназначени за четене.
Както има Pop art, така има и Book art – просто и ясно, без да е необходимо да се носи
вода от девет кладенеца. Фактът, че тези книги не са предназначени за четене обаче
обезсмисля всички пространни разсъждения на М. Цветкова относно т.нар.
„Методика за учебни проекти”, „Моята книга мечта” и „Алтернативни тела на
книгата”. Защото няма как да го обслужват – това не са книги за четене...
След като това не са книги „за четене”, какво търси тук „хаптиката” (с. 22) на М.
Цветкова, на която тя толкова залага при общуването с книгата при четенето й. За несведущите пояснявам, че авторката определя така „науката”, която се занимава с „усъвършенстването на тактилните и сензорните технологии в комуникациите” (с. 22). Това
не е вярно. „Хаптика” означава „осезание”. Хаптиката (haptics), както я определя М.
Ъпщейн, е „наука за осезанието и допира, за кожата като орган на възприятието и
творчеството, за тактилните форми на деятелността и себеизразяването” 63. Всъщност
хаптика е всяка форма на невербална комуникация, включваща осезанието (допира, докосването).
М. Ъпщейн пише: „С 1990 г. при Массачусеттском институте технологии работает Лаборатория человеческой и машинной хаптики (The Laboratory for Human and
Machine Haptics), более известная как Лаборатория Осязания.”64 М. Цветкова: „От
63

Эпштейн, М. Хаптика. Человек осязающий. // Déjà vu. <http://ec-dejavu.ru/t-2/Touch.html> (Цит. по
Эпштейн, М. Н. Философия тела. / Тульчинский, Г. Л. Тело свободы. – СПб.: Алетейя, 2006, с. 16-38).
64
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1990 г. в Масачузетския технологичен институт функционира Лаборатория за човешката и машинна хаптика (The Laboratory for Human and Machine Haptics), по-известна
като Лаборатория на осезанието” (с. 22). Преписването е очевидно. Но от друга страна,
няма сведения тази лаборатория да се е занимавала някога с допира и осезанието при
общуването с книги. Сигурен съм впрочем, че не се е занимавала.
В подкрепа на своите „хаптически” разсъждения М. Цветкова прибягва до един
„Манифест на тактилното изкуство” (с. 22). Това е чиста измислица, породена от неразбирането на текста на М. Ъпщейн, на който тя се позовава, но който вероятно не е чела,
а и при всички случаи не е осмислила. Такъв „манифест” изобщо не съществува. В
своята книга „Новое сектантство. Типы религиозно-философских умонастроений в
России (1970-80 годы)” руският философ разглежда тайните философско-религиозни
учения, мисли и умонастроения, разпросранени в СССР по времето на тоталитаризма. В
предговора си той пише: „Вот и в этой книге речь идет о „русских ночах”, о
многобразных движениях мысли, которые тайно вызревали в 1970-е – начале 1980-х годов и, по российскому обыкновению, приобретали характер замкнуто-сектантских умонастроений. Поскольку правом государственной монополии в России всегда пользовалась только одна идеология, всем остальным приходилось тесниться по темным закуткам, куда они исподтишка зазывали прохожих и предлагали им из-под полы свой запретный идейный товар, свою „крамолу”, „ересь”, „контрабанду”.”
По-нататък в една от главите – „Религиозно-бытовые секты” – става дума за
една такава „ерес” – „Вещетворцы, или вещесвятцы”. За тях философът, който ги е
проучвал, пише: „Вещетворцы, или вещесвятцы – союз почитателей и изготовителей
вещей, проповедующих „ученическое” отношение к близлежащему предметному миру,
его спасительное значение для человеческой души. Используются разные
самоназвания: вещемудрие, вещелюбие, вещесвятство, вещетворчество.”
Тези „вещетворци” именно проповядват „изкуството на осезанието”, което е измислено от някой си Р. А. (с тези инициали е обозначен в труда на Ъпщейн) в неговото
съчинение „Двенадцатая муза. Об искусстве осязания”. Цитирам без превод целия
абзац на анонимния автор, приведен от Ъпщейн, издържан именно в проповедническа
стилистика: „...Вещи должны быть сделаны руками, носить отпечаток человека,
вбирать его теплоту – только так они переводятся в разряд цельных вещей, одномерными проекциями которых выступают знаки. Вещь должна источать свой смысл не
отвлеченно, а осязательно, как источает тепло или запах. Вещь должна ощущаться в
руке, как дружеское рукопожатие... Недаром в наше время создается новый род
искусства, рассчитанный на орган осязания. Произведения этого искусства воспринимаются в темноте и тишине – наощупь. Сама поверхность вещи становится для
„осязателя” (ср. „зритель”, „слушатель”) предметом тончайших переживаний и пространством художественного поиска”. „О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд, и
выпуклую радость узнаванья” (О. Мандельштам). Наше осязательное искусство откликается на этот тоскующий голос поэта. [...]”
Сами можете да се убедите в достоверността, коректността и „научността” на
постановките и позоваванията на М. Цветкова, която пише следното: „В „Манифест на
тактилното изкуство” (?! – А. Б.) се настоява всички произведения на изкуството и
духа (бел. моя – нима произведението на изкуството не е и на духа?) да са „ръкотворни”
и да могат да се възприемат и в тъмнина и в тишина – чрез опипване. Нещо повече повърхността им да бъде обект на най-фини преживявания и пространство на художествено търсене” (с. 22; бел. под линия на М. Цветкова: Епщейн, Михаил. Новото сектантство. Типове религиозно-философски умонастроения в Русия. Москва, 1994.). Тук
дори преводът на абзаца е неточен и манипулативно променя смисъла, вложен от ано-
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нимния автор. Освен това М. Цветкова не отчита, че има „произведения на духа” (например поезията), които няма как да бъдат „тактилни”...
Значително по-късно М. Ъпщейн в една своя електронна публикация, озаглавена
„Практика”, започва да говори за тактилно изкуство. Абсолютно коректно авторът констатира: „Тактильное искусство, или тач-арт (touch art), еще не сформировалось как самостоятельный вид художественной деятельности (курс. мой – А. Б.), не обладает
долгой и непрерывной традицией. У этого искусства еще нет своих общепризнанных
шедевров, нет мастеров, посвятивших ему себя целиком, нет общепринятых конвенций выставления и восприятия тач-объектов.”65 Все пак Ъпщайн търси известни
исторически корени и привежда някои примери. Той посочва, че пионер в това изкуство е италианският художник-футурист Умберто Бочиони, който през 1911 г. създава
инсталацията „Слияние головы и окна”(по Ъпщейн). Единственият манифест на това
неродено изкуство, „Тактилизъм”, е създаден от Маринети през 1921 г.: „Позднее, в
1921 г., отец итальянского футуризма Ф. Маринетти выступил с манифестом „Тактилизм”, где собственно и указал на Боччиони как на своего предшественника, назначил его тактилистом. Однако проект тактилизма тогда не получил практического развития, если не считать психофизически акцентуированного искусства слепых и для слепых.”66 В същата електронна публикация М. Ъпщейн се самоцитира от посочената погоре книга, привеждайки като „манифестни” „подземните” проповеднически текстове
на анонимните руски „вещотворци”от 70-те- 80-те години на ХХ в.
***
Една част от проектите в „Моята книга мечта” са дескриптивни, т.е. не са придружени с визуален (плоскостен или триизмерен) макет; в тях отсъства „симулацията”
(М. Цветкова). Това още веднъж доказва, че са плод единствено на фантазията на техните автори или са копирани от чужди образци в интернет, без да имат практическа
приложимост.
Навремето в основното училище се изучаваше предметът „Ръчен труд”, сега май
се нарича „Труд и творчество”. Висшето образование по обществени и хуманитарни
науки не залага на този предмет (изключвам Художествената академия, където обаче
като задължително изискване стои възпитаниците й да притежават талант, изключвам
също и ВИАС – по сходни съображения). В специалността „Книгоиздаване” се придобиват теоретичени и практически знания по отношение на книгата като обществен,
културен и търговски продукт – единство между дух, тяло и стока. Тук студентите
трябва да усвоят процесите на продуциране на книгата като цяло и в отделните му фази
– от ръкописа до пазара; да изучат сложния и многопластов бизнес (и културна
практика), който има своя история, теория, управленски стратегии и маркетингови
характеристики... Смайващото и необяснимото с разумни доводи тук е, първо, че такива задания изобщо могат да се възлагат на студентите, второ, че резултатите от тях –
очевадно несъстоятелни в по-голямата си част – вместо да потънат дълбоко в архива, са
не само огласени, но и представени като връх на креативността, послужвайки на М.
Цветкова за квазинаучни, съвършено разминаващи се със същността на самите
„проекти“ интерпретации. Връх на всичко е, че за това са похарчени средства от
Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет и че като издател на тази
книга е записан Факултетът по журналистика и масова комуникация.
65

Эпштейн, М. Практика. // Mikhail Epstein Home Page,
<http://old.russ.ru/antolog/intelnet/hp_practice.html>.
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И накрая – ето пример как М. Цветкова буквално е преписала във встъпителната
си студия: „He said people feel an „intimate connection” with artefacts – a letter written by
Albert Einstein or a piece of papyrus dating back millennia. „Some people respond to that
with just a strong emotional feeling”, Hanff said. „You are suddenly connected to something
that is really old and takes you back in time.”67 Този цитат е плагиатстван от публикация
във в. „Гардиън” (електронна версия) и е по съвсем друг повод68. Ето и написанато от
М. Цветкова: „Защото читателят има нужда да чувства „интимния контакт” с артефакта, примерно с писмо, написано от Чарлс Дарвин или папирус на възраст 3–4 хилядолетия. А има и хора, които реагират на четивото със силно сензорно чувство” (с. 10).
Излишно е продължението, коментарите – също…

67

Agencies The Guardian. Internet Archive founder turns to new information storage device – the book. //
theguardian. 01.08.2011, 11:43, <http://www.theguardian.com/books/2011/aug/01/internet-archive-booksbrewster-kahle>.
68
Вж. тук главата „Резервати за печатни медии” (с. 12), където също е посочено плагиатството.
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„КНИГАТА КАТО МЕДИЯ“ (2012)
Това трябва да е фундаменталният труд, който да представи М. Цветкова в
конкурса за професор, обявен по същата тема. Книгата, издадена от „Ентусиаст”, е наистина впечатляваща и респектираща на вид – 600 страници (всъщност те са далеч повече, имайки предвид формата и техническата редакция на изданието 69), огромен научно-справочен апарат, значителна библиография на няколко езика (225 заглавия, част
от които на самата М. Цветкова) и най-накрая „SWOT анализ на хартията като медия”.
Освен това двама рецензенти (озадачаващото е, че не са от сферата на книгата и
книгоиздаването), както и свидетелството на контратитула, че изданието е спечелило
конкурс на Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и
науката (финансовата помощ възлиза на 7000 лева).
Тази книга не се поддава на научен анализ, просто с научна логика и аргументи
тя не може да бъде разглеждана и оценявана, поне не в рамките на една рецензия за
професура, разраснала се в книга – нужни ще са почти толкова страници, колкото
съдържа разглежданата книга, за да бъдат опровергавани, разобличавани всички несъстоятелности и спекулации, съдържащи се в нея. Самото й четене изисква изключително здрава нервна система, за да се издържи психически на тоталния натиск, който
всяко второ-трето изречение оказва върху логиката, върху здравия разум, върху
интелекта, който средноинтелигентният човек притежава, а камо ли върху човек, който
голяма част от живота си е посветил на книжовността във всичките й измерения.
„Книгата като медия” е в известен смисъл уникална като блестяща илюстрация на
онова, което Умберто Еко в „Това не е краят на книгите” нарича „лъженаука” 70,
например трудът на Атанасиус Кирхер „Вавилонската кула” (1679), където въз основа
на научни изчисления се „доказва” защо въпросната постройка не е завършена – ако
това било сторено, тя с тежестта си щяла да преобърне Земята и да я измести от остта
й71. Умберто Еко колекционира такива книги на абсурдите. Но може би Кирхер не е
най-подходящото сравнение, тъй като той е имал и гениални хрумвания. По-подходящ
е, мисля, друг сюжет, развит от У. Еко в романа му „Махалото на Фуко”. Там героят
разсъждава какво би се получило, ако струпани върху едно бюро папки с ръкописи на
книги се съборят и разпилеят на пода. При опита да се съберат и подредят хилядите
листове хартия хаосът се задълбочава и се получават т.нар. „произволни книги” –
„размесени, случайни”72. Такава е именно логиката на лъжеучените „диаболисти”73 (по
израза на героя на У. Еко), които изреждат, размесват, изкривяват и нагаждат различни
факти, предположения, фантасмагории, за да „доказват” своите прозрения за
тайнствата на човечеството и цивилизацията. Не по-различна е и методологията на
„Книгата като медия”.
Какво няма в това съчинение? Трудно е да се отговори. Застъпени са фрагментарни, повърхностни, компилативни познания от почти всички хуманитарни науки,
религията, обществени науки и от повечето природоматематически науки, от техниката, медицината, включена е още парапсихологията, езотериката (изобщо „всичко е
свързано с всичко”, „всичко обяснява всичко” – У. Еко). Това обаче не означава, че М.
Цветкова е учен с енциклопедични познания, това е неопровержимо свидетелство за
еклектика, за груба, хлабава сглобка между понякога несъвместими области на позна69

Рядко непрофесионална впрочем – което не прави чест нито на издателството, нито на авторката, която
преподава по тази специалност.
70
Еко, У., Ж.-К. Кариер. Това не е краят на книгите. С., 2011, с. 146, 151.
71
Пак там, с. 150.
72
Еко, У. Махалото на Фуко. С., 1992, с. 309.
73
Пак там.
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нието. Свидетели сме на безпрецедентни манипулации с понятието „книга” и производните му, с многовековната наука за книгата, в която безспорни приноси имат и българските учени. Ще си позволя да кажа, че проникването в същността на написаното от М.
Цветкова може да стане, като за отправна точка се вземе отново романът на У. Еко
„Махалото на Фуко” (С., 1992), по-точно страниците, в които се говори за „морефологията”, „солонумерофугистиката” или „контрадигитоористиката” от отдела (за лъженауки!) „Тетраолускопистика” (с. 76–77). Не по-малко полезни за случая биха били
предмети като „Парменидова динамика”, „Хераклитова статика” (пак там, с. 78) и
„Римознание на белия стих” (пак там). М. Цветкова е вярна на принципа, откроен у
„диаболистите” в „Махалото ва Фуко”, че „всичко е свързано с всичко”, „всичко обяснява всичко” и тук биха могли да се посочат безценни примери от нейната книга, напр.
за връзката между пещерните рисунки и комикса, между праисторическите глинени
таблички с клинообразно писмо и днешният електронен таблет, между Мойсеевите
Скрижали и книгата, каменните стели и дебелите томове „ин фолио“, изкривяването на
смисъла във великолепното есе на Виктор Юго „Това ще убие онова” („Парижката
Света Богородица”) и т.н....
***
Още в самото начало на труда си М. Цветкова декларира, че в своите научни
дирения ще се опира на достиженията на науката Библиология и на научната дисциплина Медиология. Нека да видим как го разбира това и как го прави.

Библиология
На с. 21 от книгата си М. Цветкова ни обяснява какво е библиология. Тя пише:
„Библиологията е научно описание на книгите от най-ранни времена до наши дни,
включително и на всички материали и процеси, свързани с тяхното производство.”
Определението е преписано, но без да са сложени кавички. Оригинал: „The scientific
description of books from the earliest times to the present, including all of the materials and
processes involved in their production”. Цветкова посочва източника: „Bookbinding and
the Conservation of books//A Dictionary of Descriptive Terminology”, т.е. това е речникът
на термините, използвани в труд по изследавне на подвързиите и консервацията
на книгите (?!). Въпросът е защо точно това определение е взела, а не е ползвала великолепната статия на проф. А. Гергова от „Българска книга. Енциклопедия” (2004). Или
защо не се е потрудила да намери френски научен източник, защото всъщност терминът произхожда от френски, от белгийско-френската школа в книгознанието.
По-нататък тя пише: „В този смисъл библиологията не се занимава с текста на
книгите и затова по-често се отъждествява с библиография. Занимава се по-скоро с „bookness” на книгата [?!] – описание, редактиране [?!], отпечатване, публикуване [?!], циркулиране, препечатване [?!], събиране (колекциониране), включително история, технология и икономика на производството на книги.” Ето откъде е преписано/компилирано
отчасти това твърдение: „Bibliography (from Greek βιβλιογραφία, bibliographia, literally
"book writing"), as a practice, is the academic study of books as physical, cultural objects; in
this sense, it is also known as bibliology (from Greek -λογία, -logia). On the whole,
bibliography is not concerned with the literary content of books, but rather the "bookness" of
books. Тук нещата са обърнати, взета е анотацията не за библиология, а за библиогра-
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фия в wikisource74, като е отнесена към библиологията. Оттам (и главно от незнаене на
английски език) идва и объркването, в което изпада авторката, за съжаление, фатално.
Твърди се, че библиологията не се занимава с текста на книгите, а същевременно
се посочва, че се занимава с „редактиране” и „публикуване”, което е пар екселанс
работа с текст. Всъщност става дума за друго. М. Цветкова е компилирала с
преписване и от друго речниково определение на библиографията: „bibliography: [mass
noun] the history or systematic description of books, their authorship, printing, publication,
editions, etc...”, което се превежда: „история или систематично описание на книгите,
тяхното авторство, отпечатване, (пре)издания, тиражи и пр.”75
В крайна сметка се е получил груб пастиш, при това с грешен смисъл (от незнаене на англ. език, а и не само!), който е сглобен посредством палимпсестване от популярни, а не научни източници като Уикипедия и нейните производни.
Да продължим. Какво е „bookness”? М. Цветкова употребява това преписано от
английски понятие, не го превежда, но дали го разбира? Претендирам да съм добре
запознат с терминологията на английски език, отнасяща се до книгата. Това не е термин, а е неологизъм, жаргон, който няма легитимно място в библиологията. Може
да е ясен за англоговорящите, но за нас не е, а и за европейските библиолози също. За
Уикипедия върви, все пак това е популярен справочен източник. „Bookness” би могло
да се преведе като „книговност” (или „книговост”). Създател на това понятие е Филип
Смит (Philip Smith): „The qualities which have to do with a book. In its simplest meaning the
term covers the packaging of multiple planes held together in fixed or variable sequence by
some kind of hinging mechanism, support, or container, associated with a visual/verbal
content called a text. The term should not strictly speaking include pre-codex carriers of text
such as the scroll or the clay tablet, in fact nothing on a single leaf or planar surface such as a
TV screen, poster or hand-bill.”76
Превод: „Качествата, които трябва да „правят” една книга. В най-простия смисъл понятието обхваща опаковане на размножени плоски повърхности, държани заедно
във фиксирана или променлива последователност от някакъв закрепващ механизъм,
поддръжка или кутия, свързан с визуалното/словесното им съдържание, наричано
текст. Строго погледнато, терминът не трябва да включва пред-кодексови носители на
текст, като например свитък или глинена плочка, в действителност нищо в единичен
екземпляр или плоска повърхност като телевизионен екран, плакат или хвърчащ лист.”
Всъщност тази „книговност”, която М. Цветкова вмъква в своето „научно” „определение” за библиологията, без да разбира, се отнася само до външната обвивка на
някои обекти, която ги прави да приличат на книги, но те всъщност може и да не са...

Пол Отле
Този позабравен световен учен може да се нарече създател на библиологията. Ни
в клин, ни в ръкав, без връзка с науката, която представлява Отле, именно „библиологията”, „документологията”, М. Цветкова го нарича „идеологът на интернет” (с.
22), без да споделя откъде й е дошло това хрумване, нито да се позовава на източник.
На същата страница в книгата си М. Цветкова цитира Отле (курс. М.Ц.): „Всичко във
Вселената и всичко за човека ще бъде регистрирано от разстояние, тъй като то вече
74
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<http://www.philobiblon.com/bookness.shtml>.
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е било създадено. Ще бъде създаден движещ се образ на света като вярно огледало на
паметта му. От разстояние всеки ще може да чете текстове, да разшири и ограничи
периметъра около желания обект, да го проектира върху индивидуален екран. По този
начин всеки от креслото си ще бъде способен да вникне в Сътворението като цяло или
в някоя от частите му.”
М. Цветкова привежда този цитат, като му приписва място в книгата на П. Отле
„Traite de documentation. Brussels: Editiones Mundaneum, 1934”, дори посочва страницата – с. 41 от цит. книга. Цитатът обаче не е от нея. Той е от последната книга на
Отле – Monde: essai d’universalisme: connaissance du monde, sentiment du monde, action
organisée et plan du monde. Brussels: Editiones Mundaneum, 1935 – и се намира в
заключението й, в последния абзац, с който завършва книгата, а именно на с. 391.
По същество това не е научна постановка на Отле, а визионерство, мечтание,
sentiment, поднесено в есеистичен стил. М. Цветкова обаче няма как да го знае, защото
е преписала цитата от другаде, а именно от популярна публикация на английски в интернет, където гласи така: „Everything in the universe, and everything of man, would be
registered at a distance as it was produced. In this way a moving image of the world will be
established, a true mirror of his memory. From a distance, everyone will be able to read text,
enlarged and limited to the desired subject, projected on an individual screen. In this way,
everyone from his armchair will be able to contemplate creation, as a whole or in certain of its
parts.”77 Преводът, естествено, не е точен. Но сравнено с френската версия на цитата,
излиза, че той е изваден от цялостния контекст. Ето го френския текст заедно с контекста: “L'homme n'aurait plus besoin de documentation s'il était assimilé à un être devenu
omniscient, à la manière de Dieu même. A un degré moins ultime serait créée une instrumentation agissant à distance qui combinerait à la fois la radio, les rayons Rôntgen, le cinéma
et la photographie microscopique. Toutes les choses de l'univers, et toutes celles de l'homme
seraient enregistrées à distance à mesure qu'elles se produiraient. Ainsi serait établie l'image
mouvante du monde, sa mémoire, son véritable double. Chacun à distance pourrait lire le
passage lequel, agrandi et limité au sujet désiré, viendrait se projeter sur l'écran individuel, i
Ainsi, chacun dans son fauteuil pourrait contempler la création, en son entier ou en certaines
de ses parties.” А ето го и превода: „Човекът няма вече да се нуждае от документация,
ако се е превърнал във всезнаещо същество, подобно на самия Бог. На някакъв
предхождащ стадий ще бъдат създадени инструментални уреди, които действат от
разстояние и които са комбинация от радио, Рьонтгенови лъчи, кино и
микрофотография. Всичко от вселената и от човека ще бъде записано от разстояние в
момента, в който се е случило. Така ще бъде изградена променящата се картина на света, неговата памет, неговото истинско идентично копие. Всеки от разстояние ще е в
състояние да прочете интересуващия го откъс в уголемен вид, който ще се прожектира
върху собствения му екран. Така всеки от креслото си ще може да съзерцава сътворението в неговата цялост или отделни части от него.” Различията са очевидни, грешките впревода на М. Цветкова, също. В думите на Отле няма наука, а мечта за
освобождаване от документацията (а интеренет е тъкмо документация плюс още неща),
но все пак има позоваване на съществуващите до момента технически изобретения –
рьонтгеновите лъчи, радиото, киното, микрофотографията. Така завършва последната
книга на Пол Отле приживе, останалото е „диаболистика”.
След това М. Цветкова на с. 23 от книгата си дава илюстрация, взета от друг
сайт (блог) в интернет, под която поставя следния текст: „Архетипът на интернет на
Пол Отле (1934)”. Източник обаче не е посочен от авторката.
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Източник на илюстрацията в интернет: Paul Otlet78

Всъщност илюстрацията, която блогът ползва, а М. Цветкова копира от него, е
от книгата на Пол Отле „Traite de documentation. Brussels: Editiones Mundaneum” (1934),
по-точно от главата „Histoire et evolution. Phases de sciences bibliologiques” („История и
еволюция. Етапи в библиологическите науки”). Но това, което виждаме и в блога, и при
М. Цветкова, не е цялата илюстрация, а една трета от нея. Другите две части са на
предишната и на следващата страница от книгата на Пол Отле, а трите общо са
обозначени от него като „Фигура 2”. Намират се съответно на с. 40–41–42, а М. Цветкова посочва, че е взела цитата, коментиран по-горе, от с. 41 на същата книга,
т.е. там, където цялата страница е заета от илюстрация.
В отделните части на тази тройна илюстрация са изобразени различните еволюционни етапи в развитието на книгата и документацията в съответствие с еволюцията
на човека и познанието. Втората й част (с. 41 от книгата на Отле, която виждаме тук)
специално проследява движението/развитието на познанието; човекът го черпи от универсума (вселената), пренася го към книгата, после идва библиографията и оттам – към
енциклопедията. Накрая – към десетичната класификационна таблица. Това е най-просто казано. Няма абсолютно никаква връзка с интернет, няма архетип на интернет. Има
чиста спекулация, лъженаучна интерпретация от страна на М. Цветкова, осъществена
посредством произволно боравене и сглобяване (пастиш) на интернет източници.
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Смесване на „литература” и „книга”
(„литературоцентричност” по думите на М. Цветкова)
Една от най-нелепите несъстоятелности в труда на М. Цветкова се съдържа в
подглавата под горния надслов. Ни в клин, ни в ръкав, без да ни показва връзката с
книгата като медия, което е неин изследователски обект, Цветкова с неакадемичен полемичен патос започва да обсъжда въображаемата „етимологична девиация” (в етимологията няма и не може да има девиации) в „специализираното мислене за книгата”,
а именно „неосъзнатата разлика между „литература” и „книга”, както и взаимозаменяемата им употреба...” (с. 30). После тя привежда четири терминологични абсурда
(неин израз), които са напълно неверни, манипулативни, с изключение на четвъртия.
-

-

Не е вярно и е напълно нелепо, че „Под термина „книга” се разбира само „литература” (с. 30). Понякога, в зависимост от контекста, двете може да се използват
синонимно, но за всички е ясно, че не става дума само за художествена литература.
Не е вярно, че „Вместо думата „книги” се използва само думата „литература”.
Понякога може да се използва, зависи от контекста.
Никой не твърди, че „всичко написано с думи и публикувано е „литература”.
Това може да се окачестви като параноя, но аз няма да го окачествя така.

Що се отнася до четвъртия „абсурд”. Да, вярно е, че вместо „библиография” или
„използвани източници” понякога се употребява „литература” – като по-събирателно
понятие. Но това се дължи на разширилото се значение на самото понятие
„литература”, тръгнало от етимологията й и доразвило се по естествен път (но за това
след малко). Тук веднага ще дам аналогичен пример, който никак няма да допадне на
М. Цветкова, защото я опровергава пряко: Терминът „библиография” също
първоначално е означавал „описание на книги”, но в научната терминология включва
описанията (научни впрочем) не само на книги, но и на множество още писмени и
печатни текстове – публикации на книги, вестникарски публикации, публикации от
списания, сборници, алманаси, годишници и т.н. (а понякога там се добавят звукови,
изобразителни, филмови материали).
Да спориш и оборваш в такива случаи означава да паднеш на нивото на
този, който твърди подобни нелепости. Но в интерес на рецензентските си
задължения ще се пожертвам.
Малко към етимологията. литера (лат.) – значи „буква”. Толкова е просто.
Оттам идва и понятието „литература” в неговия първичен смисъл, т.е. писменост, нещо
написано. Впоследствие този смисъл се разширява – думите и понятията имат такова
свойство, колкото и лошо да изглежда това на М. Цветкова. Най-разпространената,
разбира се, употреба остава „художествена словесност” – „фикшън” на английски език.
Но има и още. И тъкмо семантиката и семиотиката на текста, които М. Цветкова
претендира, че познава, подробно изследват тези значения и промените в тях. М.
Цветкова пък отдава този „литературоцентризъм” (според нея „литература” е само
„художествената литература”) на социализма, незнайно защо. В „Речник на
литературните термини” на Иван Богданов са дадени различните значения на
понятието „литература”. Иван Богданов не е марксистки критик, привърженик на
съветското литературознание (мръсния „литературоцентризъм” според Цветкова ни е
наследство от СССР). Именно той казва, че понятието „литература” обхваща
почти всички области на духовния живот, изразявани чрез слово. В най-първичния
му смисъл „литература” означава писменост, най-вече отнесена към поезията. По-късно
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понятието разширява своя смисъл и с литература се обозначава не само
художественото писмено творчество, а и нехудожественото. То продължава да се
нарича литература, придобило е комуникативност, лексикализирало се е, но с
определение (качествено) отпред – научна литература, научнопопулярна литература,
техническа литература, историческа литература, документална литература,
медицинска литература, педагогическа литература, пък дори и книговедска
литература и критическа литература. Дори любимата на М. Цветкова Уикипедия в
английската й версия недвусмислено казва: „Philosophical, historical, journalistic, and
scientific writings are traditionally ranked as literature. They offer some of the oldest prose
writings in existence; novels and prose stories earned the names "fiction" to distinguish them
from factual writing or nonfiction, which writers historically have crafted in prose.”79
Когато казваме: „ползвал съм литература по въпроса”, „цитирана литература”,
„ползвана литература”, разбираме, че сме си служили с писмени словесни източници,
независимо дали се намират или не се намират в книги; нещо повече, че тези източници
са авторитетни. Когато вместо „библиография” пишем „литература” в научни изложения, това не е престъпление, защото тук се има предвид именно широкоспектърният
характер на приведените източници, а не само „книги”. Защото думата „литература” е
със значение и на авторитетност. Това не е „литературоцентризъм”. Литературоцентризъм имаме, когато поставяме художествената литература над останалите словесни и
несловесни произведения. Пак пример. Когато пише „История на новата българска
литература” немарксистът и недоживелият тоталитаризма проф. Боян Пенев разглежда
творчеството на българските книжовници от Възраждането, включвайки там автори и
произведения, които не са художествена литература или имат синкретичен характер –
например Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Бозвели и редица други.
И това е ясно за всеки ученик от прогимназията. За малко по-начетения студентфилолог също е ясно, че „Старобългарската литература” се състои от писмени паметници, които в огромната си част са нехудожествени, а най-вече религиозни, богословски, житийни и пр. Но на М. Цветкова явно не й е ясно. Ще добавя за нейно сведение, че в областта на художествената литература (а и нехудожествената впрочем)
няма уеднаквен, универсален терминологичен „речник”, както тя би искала (вж. с. 31).
Оттук следват многобройните несъстоятелности, заемащи обилно количество
страници (с. 30–38), които не се нуждаят от опровергаване, защото граничат с
невежеството (да не говорим, че някои от тях са обидни). Ще дам само няколко цитата
с кратък коментар. На с. 32: „Има необразовани по литературност (знае ли Цветкова
какво е „литературност? – А.Б.) читатели – технически специалисти, природонаучни
изследователи, ботаници, медици, шофьори, коафьори, шивачки, магазинерки, счетоводителки и т.н. Те четат книги (защо само книги, не е ясно, а вестници и списания не
четат ли – бел. моя А.Б.). Има образовани по литературност (?! – А.Б.) читатели, които
четат литература” (те, значи, книги не четат! – бел. моя – А.Б.). На с. 34: „За
склонността към литературна генерализация, разбира се, носи вина социалистическата
ни биография, а и по-продължителното руско влияние (а античното мислене къде
остава, Аристотел например, или класицистичното, Боало? – бел. моя – А.Б.).
Българският терминологичен апарат е формиран в традиционно литературоцентрична
парадигма” (кое по-точно, нима ние не употребяваме термини като „монография”,
„студия”, „статия”, „рецензия”, „научен сборник” или „издание”, „том”, „публикация” и
пр.? – бел. моя. А.Б.) Пак с. 32: „Все по-наложително е да се разчупи матрицата на
литературоцентризма. Необходимо е акцентиране върху нелитературното четене в
образователната система – четенето не бива да се отъждествява само (?! – А.Б.) с
79
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контакта с литература, дори не само с контакта с писано слово (?! – А.Б.); създадени за
четене (?! – А.Б.) са и безбуквените (?! – А.Б.) или частично безбуквените книги...” На
с. 35:„На книгоиздателя например не му е работа да бъде писател, литературен критик
или страстен съпреживяващ и интровертен читател” (този „бисер” ме оставя безмълвен
– А.Б.). На с. 35: „И в момента българската образователна система демонстрира своето
фетишистко отношение (курс. мой – А.Б.) към художествената литература и
мълчаливо дискриминира (?! – А.Б.) нехудожествените книги и нелитературното четене
(?! – не знаех, че има „литературно” и „нелитературно” четене, трябваше да го науча от
един преподавател по „Теория на четенето” във ФЖМК – бел. моя, А.Б.). Именно
литературоцентризмът може да се окаже една от причините за занижаващите се
резултати по четене (прекрасен израз, великолепен стил – бел. моя – А.Б.) в училище.”

Етимология на книгата като медия
М. Цветкова твърди, че научният подход „в доказването на тезата за книгата
като медия” (с. 45) изисква да се тръгне от самата етимология на думата „медия”. Тук
не виждам никаква нужда да се доказва „теза”, че книгата е медия. Нима това не е всеизвестно?! Или някой твърди обратното?!
Когато разглежда по-общото понятие „медия”, позовавайки се на латинско-българския речник от 1945 г. (?!), М. Цветкова изброява шест „дефиниции” на книгата,
като „хипотетично най-стара медия”. О тях първата е най-спекулативна: „условие и
среда, в която се осъществява вътреазовото взаимодействие, т.е. интровертна медия” (с.
45). Твърде обстоятелствена в незначителните детайли другаде, тук М. Цветкова
въобще не ни обяснява какво разбира под „вътреазово взаимодействие” (кой „аз” точно
има предвид?) и как се осъществява то във и чрез „средата” книга, а това е
изключително важно. Отгоре на това ни казва, че книгата е „условие”, т.е. без нея
въпросното взаимодействие не може да се осъществи. От това излиза, че безкнижният
човек не може да взаимодейства вътрешно на „аз”-равнище. М. Цветкова не ни
пояснява също, какво ще рече „интровертна медия”, а ние, доколкото знаем от
психоанализата, интровертността е присъща на отделни човешки психики, при това не
от най-предпочитаните. Ако приемем нещата по-популярно, можем да предположим, че
става дума за взаимодействие на (под)съзнанието със самото себе си, за някакъв висш
психичен процес, при който книгата посредничи, „обърната навътре”. Това е доста
объркано и объркващо дефиниране, но пък е добро като наукообразие.
Хайде да го кажем простичко: Медията книга е първостепенен фактор за
развитието на психично-мисловната дейност на индивида. Е, какво откритие
правим с това?
За М. Цветкова обаче, както ще се убедим по-късно, не е така (вж. „Идеята –
първата медия”).
Следват подробни преразкази на общоизвестни постановки на М. Маклуън за
„екстензиите”, за „топлите” и „студените” медии, разсъждения, че медията се състои от
„тяло” и „душа”, които са в единство, схеми и пр. наукоподобни реквизити. Но на с.
47–48 се явяват „архетипите” (неправилна употреба – А.Б., архетипите са от областта
на несъзнаваното, те са наслоени древни представи, а не реални, материални обекти!)
на „медия”, където съвсем некоректно са изброени „пушека, огъня, огнището, камината, пещерата, агората, храма, катедралата, класната стая и др.” Но това също е преднамерено, ще свърши работа по-нататък...
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Книгата е първо медия
Длъжни сме да подчертаем дебело, че М. Цветкова спекулира с важността на
дисциплината, в която претендира, че работи. На с. 49 тя твърди, че у нас книгата е
обект само на тясно научен интерес и в този смисъл омаловажава усилията и
постиженията на десетки български учени. От друга страна, подчертава, че по света
„книгата като медия” е обект на цели университетски специалности и магистърски
програми и курсове. Сетне изрежда някои от тях. Но веднага проличава манипулацията
– това с незначителни изключения са практически ориентирани програми и курсове,
подготвящи преди всичко бъдещи специалисти, които ще работят в сферата на медиите
и книгоиздаването. Ако действително има значителни чужди постижения и трудове по
дадената дисциплина, въпросът ми е защо тя не ги е посочила, нито цитирала?
Въпросът, разбира се, е риторичен.
Следва „медиологично” определение на книгата (с. 69), дадено от М. Цветкова
като основен принос към изследването й, отправна точка за цялостната й по-сетнешна
„концепция”. Определението гласи, че книгата е „форматирана среда за възприемане
на идеи и трайни знания, предадени чрез виртуален образ на някаква действителност”.
Каквото и да ни обяснява покрай това „определение” М. Цветкова, каквито и
имена да привлича, за да „уплътни” „постановката си”, то е абсолютно несъстоятелно.
Да оставим настрана (въпреки че не бива!) обстоятелството, че медиологията, която
няма статут на наука (самият й създател Режи Дебре го казва!), та даже и на научна
дисциплина, не би трябвало да дава дефиниции. Пък и доколкото знам, не го и прави.
Да се абстрахираме и от факта, че самата М. Цветкова не е наясно с принципите на медиологията, която е интердисциплинарна и е своеобразно разклонение на социологията
и за нея медиите са както посредници в комуникацията, така също и технически средства. Да вземем съждението съвкупно – от него излиза, че всяка форматирана среда,
която предава идеи и трайни (?! – нелепост, а ако не са трайни не може ли да е книга)
знания, трябва да бъде книга. Тогава в. „Култура” например също е книга, сп. „Библиотека” – също. Нещо повече, чашата (напр. от порцелан или керамика), върху която е
изписана мисъл на Волтер (да речем: „Книгите се правят от книги”), е чиста проба
книга. Телевизията не е ли форматирана среда? А радиото? Книги са, естествено. Една
картина може също да е книга, а изложбата става библиотека. Можем да продължим, но
ще спрем – няма място. Идеите и знанията се предават чрез „виртуален образ на
някаква [каквато и да било?! – бел. моя, А.Б.] действителност”. Естествено, че
думичката „виртуален” съвсем не е на място тук поради простичкия факт, че се
употребява най-вече при компютърната комуникация. Но по-важното всъщност е
друго, че книгите отразяват само и единствено „някаква действителност” (каквато и да
било!). При това положение редица науки, в т.ч. философия, психология, богословие,
които боравят с трансцендентални категории и понятия, нямат право да се излагат в
книги. Как тогава да обясним „чистия разум” на Кант – той, човекът не е ли написал
такава книга, при това „критикувайки” го? Какъв образ на действителност пресъздава
висшата математика в по-голямата си част? Къде е действителността в диференциалните уравнения или други чисти абстракции, с които тя борави? Това определение изпраща в небитието и всички книги, които „не предават идеи/знания”, а нима
такива няма? Има забавни главоблъсканици например, има литературен нонсенс, има
информация, побрана в книги, която е „безидейна” по своята същност, и която няма за
цел да предава полезни, още по-малко трайни знания...
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Етимология на думата „книга”
Цялата част за етимологията на думата „книга” в латинския език М. Цветкова е
заимствала от автореферата на дисертацията „Проблемы латинской терминологии
80
рукописной книги в античности (ІІ в.до н.э. - ІІІ в.н.э.)” на доктора на филологическите науки Екатерина Владимировна Антонец.
Ще си позволя няколко примера.
У Цветкова (с. 27): „В лексикалния фонд на латинския език има две групи
термини, свързани с книгата. В едната са думи, назоваващи класическата за Рим книга
(liber, volumen, charta, libellus), сред които официалният термин liber. Другата група
обозначава детайлите в материалното устройство на гръко-римската книга-свитък
(titulus, index, umbilicus).” Тук М. Цветкова е сложила бележка, че е ползвала автореферата на труда на филоложката д-р Антонец, но некоректното в случая е, че не е
посочила сайта в интернет, все едно е чела хартиения оригинал. Но да видим сега какво
казва самата Антонец (курсивът е мой – А. Б.): „Предметом настоящего исследования
избрана только та сфера лексики, в которую входят слова, обозначающие саму книгу
(liber, uolumen, charta), а также лексемы, описывающие материальную сторону римской
книги (titulus, index, umbilicus ctc.).” Както се вижда, тук изобщо не става дума за „две
групи термини” (Цветкова), нито за „класическата за Рим книга” (пак тя), а за „думи,
обозначаващи самата книга” (т.е. книгата като същност, единство и пр.). Вижда се
също, че думата „libellus” изобщо я няма. Д-р Антонец говори за „лексеми, описващи
материалната страна на римската книга”, а Цветкова за „група (термини!), която
обозначава детайлите в материалното устройство на гръко-римската книга-свитък”.
Невярната, заблуждаващата манипулация е очевидна.
Да продължим нататък. М. Цветкова: „Съществителното volumen за първи път е
засечено у Цицерон (106–43 г. пр.н.е.) и Варон (116–27 г. пр.н.е.). Това е времето след
въвеждането на гръцката литература в Рим през ІІІ–ІІ в. пр.н.е., с която се размножава
папирусовият свитък. Оттогава в продължение на целия класически период на латинския език volumen се използва широко за обозначаване на книга като отвлечено понятие.” У Антонец: „Первый вывод диссертации заключается в том, что существительное
uolumen с самого начала его фиксации в языке (у Цицерона и Варрона) и на протяжении всего классического периода латинского языка широко использовалось для обозначения книги как отвлеченного понятия.” Разбира се, че смисълът на двата цитата е
горе-долу еднакъв, без обаче да имаме каквото и да било позоваване от страна на М.
Цветкова; след първото позоваване тя изобщо не си дава труда да каже, че е заимствала/преписвала от труда на Антонец. Така излиза, че всички по-нататъшни твърдения са на самата М. Цветкова (като един перфектен филолог-лингвист).
Да продължим. У Антонец: „Как показало проведенное исследование, существительные uolumen и liber в классический период латинского языка выступают как взаимозаменяемые в 70 % позиций их употребления и как тождественные в подавляющем
большинстве этих позиций, что является безусловным свидетельством их синонимии.
Подробное рассмотрение всех позиций употребления слов liber и uolumen позволило
выявить ряд стандартных конструкций (клише), в которых оба слова фигурируют без
разницы в значении. В этих выражениях у обоих слов проявляется значение „книгаглава, раздел“, „сочинение (в одной или нескольких книгах)» и «сочинение, произведение“. Выявление этих клише в понятных случаях их употребления (прежде всего
80
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таких, где речь идет об известных произведениях) позволило определить критерии, на
основании которых оказалось возможным представить интерпретацию непонятных или
спорных мест.” У Цветкова: „Дори в официалната римска литература (?! – курс. мой)
думата се е настанила в стандартните модели (?! – курс. мой), типични за думата liber.
В подобни текстове двете думи фигурират като синоними, означаващи по-общите понятия „глава/раздел на съчинение”, „еднотомно или многотомно съчинение” и „книга/труд” независимо от броя на главите или частите.” Тук преписването/заимстването е
очевидно, но също така е очевидна и манипулацията със смисъла. М. Цветкова говори
за „официална римска литература” (?!) и за „стандартни модели, типични за думата
liber”, а Антонец за „стандартни конструкции (клише), в които двете думи фигурират
без разлики в значението”. Манипулацията е очевидна и в никакъв случай не е в полза
на М. Цветкова, като позоваване на първоизточника, естествено липсва.
Забележка: В своя пространен отговор на моята рецензия, публикуван на сайта
на ФЖМК, М. Цветкова твърди, че не е преписвала от интернет, а била имала лично от
доц. Екатерина Антонец хартиен екземпляр от нейния автореферат и била „цитирала”
от него. Даже прилага такъв екземпляр.
Да, но както пише в „Майстора и Маргарита”, Анушка вече е разляла олиото, ако
разбирате какво искам да кажа. Оказва се, че на друг адрес в интернет съществува
пълна публикация на този автореферат81 в PDF и всеки би могъл да си го разпечата на
хартия, даже да си го направи като брошура, както вероятно е сторила и кандидатпрофесорката.

Субмедийна природа на книгата като медия
Достигаме до прочутия „модел” на „матрьошката”, с който М. Цветкова особено
се гордее.
Нарича го „Анатомичен разрез на книгата като медия” (с. 67, фиг. 7). Той изхожда от тезата, че идеята е първата медия (лансирана и в по-ранна нейна публикация под същото заглавие), на други места наречена от нея „субмедия”. Според нея
идея = медия (някъде с уговорката „субмедия”). По-нататък в „разреза” идва езикът
(също „медия”, но тук се има предвид устното слово), после писаното слово (не
писменост – бел. моя), което вече има качества на медия), после печатната книга
(манускриптната, кой знае защо, отсъства); забележете – след това се появява аудио- и
аудиовизуалната книга, дигиталната книга, най-накрая – нано-книгата (обозначена с
пунктир, като книга на бъдещето).
Тук очевидно М. Цветкова нагласява всичко, за да защити ненаучната си теза.
Идеята и езикът (устната реч) са третирани като медии, но те не са (за да имаме медия
ни трябва носител – бел. моя, А.Б.). „Разрезът” на книгата, направен от авторката, не
издържа критика.

81

Антонец, Е. В. Проблемы латинской терминологии рукописной книги в античности (ІІ в.до н.э. - ІІІ
в.н.э.). // Высшая аттест. комис. Министерства образования и науки Российской Федерации. 13.07.2009,
<http://oldvak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/announcements/filolog/2009/13-07/AntonetsEV.pdf.>
- 134 -

Едно от най-съществените обърквания, меко казано, тук е смесването на
родовото (книга) с технологичното (манускрипт, печат, електронна версия) начало.
От книгата манускрипт до електронната книга имаме еволюция на
технологията, на носителя, канала, платформата. Тоест изменя се средството,
но книгата си остава книга. Още по-лошо, дори непростимо е това, което се изтъква
като „следствие” от „анатомичния” разрез, а именно, че „книгата като медия е
своеобразна мултимедийна апликация, съставена от осем субмедии” (с. 68). Това,
преведено на човешки език, трябва да означава, че медията книга е многомедийна; тя
„апликира” (пришива, наслагва, залепя) върху себе си „пред-медии”/„подмедии”,
каквито са идеята, езика, писмеността, печата, аудио- и аудиовизуалната технология,
дигиталната технолотия, нано-технологията. Да продължим по същата логика,
използвайки ключовия израз „съставена от”, ще рече, че ако една от „субмедиите” я
няма, значи и книга няма – което авторката не иска да каже, но от израза й излиза точно
това.
Всъщност няма нужда от никакъв „анатомичен разрез”. Книгата като медия
представлява единство между съдържание (духовна субстанция – писмен текст,
образ или комбинация от тях) и носител (материална субстанция, в т.ч. и
устройствата за четене). Третият компонент е стоката, но в случая той не ни
интересува. Важна при медията книга е организацията и на съдържанието, и на
носителя. Сами по себе си те са уникални, което ще рече, че и организацията им „в
книга” е уникална. Така се получава медията книга – като единство. Съдържанието
е грижа на автора, а откакто съществува книгопечатане, цялостната му организация в
единство с носителя извършва издателят. Но още преди това съществува конвенция,
която прави книгата медия, съществува „книговност” („книговост“), която се е
установила бавно и постепенно, за да състави/ състои това единство на книгата медия.

- 135 -

Генеалогия на книгата
(Безсъвестни и безпросветни спекулации с Библията)
Че книгата е съставена от „душа“ и „тяло“, както посочва М. Цветкова, няма
спор. Мнозина са го казвали преди нея, в т.ч. и тук пишещият. (Напр. „Книгата като
тяло и като дух“, 2004, и „Банкноти и мечти между кориците”, 2011. С тая разлика, че
аз употребявам по-коректното понятие „дух“. Разликата е ясна за всеки, който поназнайва философия.) Но пък защо е използван математическият термин „бином“, „биномна медия“ (?!) не става ясно, не ми се вярва и на авторката да е ясно какво е „бином“.
Обаче е абсурдно твърдението на с. 72: „Диалектическото единство на „текст“ и „тяло“
е заложено в генезиса на Библията.“ В Библията няма и не може да има диалектика! Няма да го доказвам. Но по-нататък идва друг, по-голям абсурд: прескачайки
всички книги от Стария Завет, М. Цветкова заявява: „После [след Сътворението – бел.
моя, А.Б.] идва необходимостта от „тялото” и Христос става негов архетип.” Това вече
преминава границата на каквито и да било нормални съждения, а за науката да не говорим. Отново няма да привеждам опровергаващи аргументи, ще кажа само, че това твърдение (и не само него!) Църквата би приела за чистопробна ерес и би отлъчила автора
му. Но Цветкова не свършва до тук: „Освен „текст“ и „тяло“ проектът на Библията
предвижда и „посредници“ – апостолите, своеобразни разпространители, преводачи и
редактори на Словото“ (пак там). Тук кавичките не спасяват от гаврата, защото кой би
допуснал, че Библията е проект, както и че апостолите са „посредници”, „своеобразни
разпространители“ и пр. на Книгата.
На с. 94–95 М. Цветкова „доразвива“ своята теологическа теория, без да има
понятие от теология, а още по-малко от библеистика. В подглавата „4.2. Закономерности в еволюцията на книгата” е включена следната еволюционна „закономерност” –
че книгата е: „4.2.1. Богопроизводна медия”. Тук смисловата обърканост и извращенията на Библията, до които стига авторката, са неописуеми. Тя започва: „Първата
причина за устойчивостта на книгата като медия откриваме в обстоятелството, че книгата е олицетворение на първата богопроизводна медия” (с. 94). Първо да запитаме: що
за закономерност в еволюцията на книгата може да бъде нейната „богопроизводност”?
Вторият ни въпрос, на който няма да има отговор, е – а коя е втората богопроизводна
медия?
От закономерност обаче авторката директно е минала на причинност, при това
причинност за „устойчивостта на книгата като медия” (тук „медия” е сложено повече за
разкош). Богопроизводна ще рече, че е произлязла, „произведена” от Бог. Може би М.
Цветкова е искала да каже, че понеже е произлязла от Бог, книгата „по закон” е осъдена
на устойчивост, на вечност? Но М. Цветкова отбива в друга посока. Тя се връща към
известното си твърдение, че „идеята е първата медия”, уж хипотетично, но всъщност
според нея напълно реалистично. Та идеята, която според Цветкова е „първата медия за
връзка между богове и хора” (с. 63), и богоподчинението са „в началото на медиалното
битие на човека” и „оттам самата природа на първите му медии [кои са те – идеи, пещери, олтари, книги или нещо друго? – бел. моя, А.Б.] е богоцентрична и едва след
това човекоцентрична” (с. 94). Излиза, значи, че човекът е изобретил медиите за угода
на Бог (богове?!), или може би, че Бог ги е изобретил, за да може човекът да му се
кланя и да му служи. До този гордиев възел стигаме, след като прочетем следващото
още по-объркващо изреченение: „Писмеността е изобретена [от кого? – бел. моя, А.Б.]
като медия [писмеността е код, символна система, за да стане медия й трябва
носител! – бел. моя – А.Б.], но за религиозно обръщение към „тайнството” [?! – А.Б.],
а не като средство за комуникация с читател” (с. 94).
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Как да тълкуваме фразата „религиозно обръщение към „тайнството” освен като
пълна безсмислица? Как да разбираме тук Бог („тайнството”?!), към когото е отправено
обръщението – не като читател ли (?), но нали писмените знаци са адресирани към него
(Цветкова)? А други хора не могат ли да ги четат (?), и ако могат, те не са ли читатели?
Следват още няколко подобни шедьовъра на академично-теологическата мисъл, докато
стигнем до заключението на М. Цветкова, че след изобретяването на писмеността книгите стават инструмент на „магическите операции” (с. 94) на хората.
Като венец на целия този словесен хаос, наподобяващ този отпреди Сътворението, ще отбележим крещящото противоречие, че най-ранните достигнали до нас писмени свидетелства – шумерските глинени плочки, имат не религиозен, а чисто
административно-делови характер – това самата М. Цветкова дебело е подчертала
на друго място в книгата си, но тук „разсеяно” пропуска.
Сега от „по-общата” теолого-медиология нека минем към християнската, съсредоточавайки се „върху библейския сюжет” (М. Цветкова, с. 94). Тук веднага се натъкваме на поредица от мисловни шедьоври на авторката. Първо, че в Библията е заложен
„етимологичен ред на книгопораждащи събития” (безсмислица – бел. моя, А.Б.) –
всички действия, които Бог извършва чрез Слово, за да извърши Сътворението. Ето ги
в реда, посочен от самата М. Цветкова: „от фразата „В началото бе Словото; и словото
беше у Бога; и Словото бе Бог” следва, че първата информационна технология, при
това с божествен произход, е речта [с. 94, гениално прозрение, както се казва – и да
искаш, не можеш да го измислиш! – бел. и курс. мой – А.Б.]. Според юдео-християнския мит за Сътворението този „проект” [!? – кавичките тук не спасяват от профанизация – бел. моя, А.Б.] бил осъществен от Бог именно чрез речта: „Нека бъде
светлина! – И биде светлина” (с. 94).
Да спрем за малко, за да отдъхнем, коментирайки написаното от М. Цветкова.
Първо, в Библията не може да е „заложен етимологичен ред на книгопораждащи събития”. Поради простата причина, че етимологията (наука, дял от езикознанието) се
занимава само и единствено с произхода на думите, и при това положение събитията
няма как да имат етимологичен ред. Може би М. Цветкова бърка „етимология” с „хронология” или с „генеалогия”, няма да гадаем, но и тук за пореден път изказаното от нея
е безсмислица. А ако е имала предвид значенията (семантиката) на думите, с които си
служи Бог, например „светлина”, защо не го е написала?! Но не е наша работа да й
бъдем съавтори, затова продължаваме. Второ. Да се идентифицира Божието слово,
Божията реч с „първата информационна технология” е повече от извращение, като се
има предвид, че по смисъла на Библията „слово” (реч) и „действие” (сътворяване), когато са дело на Бог, са равнозначни. Трето. М. Цветкова безогледно смесва фрази от
Стария Завет и фрази от Новия Завет. В Стария Завет отначало Бог е създал небето и
земята – това е първото изречение, при това не се казва как ги е създал – чрез слово
или чрез действие (а той може и по двата начина!). Чак след това, убеждавайки се, че
земната, небесната и водната пустош тънат в тъмнина, изрича: „Да бъде светлина.” А в
Новия Завет, Евангелие от Йоан, в първото изречение се казва, че в началото бе Словото. М. Цветкова произволно размества тия фрази, слагайки евангелската найотпред, а старозаветната след нея. При това кощунствено назовава Сътворението
„проект” (на с. 72 казва за Библията, че е проект!), „осъществен от Бог именно чрез
речта”.
Нататък е още по-любопитно. М. Цветкова (с. 94): „Тук е моментът, в който
медиологията може да даде отговор на въпросите от теологията: как точно Словото става Писание, защо точно Книгата въплъщава Словото и при какви условия се е преминало от едното към другото.”
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Няколко са въпросите, които ни се задават тук. На тях теологията е дала отговор
далеч преди медиологията, без да използва спекулативни фрази като „как точно” и
„защо точно”, които не са присъщи на нейната риторика. Но преди медиологията на
тези въпроси се е помъчила да отговори библеистиката, историческото изворознание,
археологията..., достатъчно напреднали в изучаването на старозаветните и новозаветните текстове и свързаните с тях реалии. Тези отговори не са категорични, но са достатъчно убедителни, за да бъдат своеволно отречени. Цветкова обаче с един замах ги
зачерква и ни застрелва (простете, но е точно така!) със следното: „Христос е теологичен архетип на медиатора между Създателя и хората в човешко тяло82: „И словото стана плът.” Няма по-адекватна на идеята за безсмъртието екстензия на
човешкото тяло от първата изкуствена медия – книгата83. По веригата на медиаторството се появяват и тленни човеци – апостоли, на чиято посредническа мисия
дължим втората половина на Библията84. Апостолите завършват писането и дават
тяло на Книгата85. Идеята за богопроизводна медия се покрива със самото име, което
те дават на Библията – то буквално означава „Книгата”86. А от Книгата по
естествен път се появяват нейните производни – книгите”87 (с. 94, курс. мой – А.Б.).
Но не, това не е всичко. Най-приносното от лъженаучния кощунствен извод на
М. Цветкова тепърва предстои. М. Цветкова прилага схема (с. 95), според която Бог е
създал Книгата (Библията):
Бог (автор)→Слово (текст)→Плът (тяло)→Апостоли (посредници)→Книгата→книгите

Без обяснението към тая схема обаче няма да се изясни цялата трагична несъстоятелност на формулировката й. М. Цветкова (с. 94): „По смисъла на схемата авторът
е Бог, сътворител на Книгата; текстът е Словото, или кодовата система на Библията, а
Исус Христос олицетворява веществеността на Библията – Книгата в телесност и
материя...” Ето такова е прозрението на М. Цветкова: (1) че Бог е създал Библията, Той
е нейният автор, ползвайки „кодова система” – Словото; (2) че Исус Христос
представлява (олицетворява) веществеността (представете си Исус като веществе82

Пояснявам за несведущите, главно за М. Цветкова: според Новия Завет Исус е Божи син, роден като
човек – т.е. той е Бог в човешки образ (спомнете си Светата троица). Затова Исус не е и не може да бъде
„медиатор“ (нито теологичен, нито друг) на Словото, какъвто го изкарва авторката; Той е самото Слово.
Цитирам по памет: „Аз съм и пътят, и истината, и животът”. Само това е достатъчно да срине из основи
цялата й „концепция”.
83
При този объркан словоред на авторката изречението е почти неразбираемо, безсмислено. Излиза
сякаш, че книгата представлява онази екстензия на човешкото тяло, която е най-адекватна на идеята за
безсмъртието. Но дори да приемем, че книгата е екстензия на тялото (въпреки че тя е много повече екстензия на ума!), за човешко или Божие безсмъртие тук става въпрос? Объркването отново е пълно.
84
Това отново е логически и теологически абсурд, имайки предвид бел. 49. Тук е прескочен целият Стар
Завет и се отива към „втората половина на Библията”, чиито „медиатори” (а не автори!) се явяват апостолите. Да, ама в Новия Завет изрично са упоменати авторите на четирите евангелия – Матей, Марко,
Лука и Йоан!
85
Тук М. Цветкова си противоречи с предишните, а и със следващите си твърдения, където казва, че Словото е на Бог, а Исус е тялото на това слово. Всъщност според Новия Завет апостолите не „завършват
писането” (М. Цветкова), сякаш друг го е започнал. Те самите и започват, и завършват, т.е. те са основните създатели на Новия Завет, който освен четирите евангелия включва и други текстове – Деяния,
Послания, Откровение. А да нарича Новия Завет „втората половина на Библията” е с думи неокачествимо...
86
Кои са тези „те”, които дават името на Библията? Такаq както е конструирано изречението, ще рече, че
това са Апостолите. Но не са те! И името Библия е дадено далеч по-късно, при това не е цялото заглавие
на Книгата!
87
Много е наивно (думата е слаба!) да се твърди, че книгите (разбирай – всички книги, на всички
езици...) са „производни“ (М. Цветкова) на Библията, а още по-несъстоятелно е да се каже, че са тя едва
ли не ги е родила „по естествен път”.
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ност?! – бел. моя, А.Б.), тялото на Библията („Книгата в телесност и материя”
също е смислов абсурд, сякаш има нематериална телесност?! – бел. моя, А.Б.).
Нека поразсъждаваме – тук, според схемата, на Исус се отрежда простичката
второстепенна роля на „плът (тяло)” на Библията, т.е. обикновен преносител. Основната роля е поверена на апостолите посредници, защото Книгата идва от тях и след тях.
И накрая излиза, че от Книгата (Библията) се раждат („по естествен път”?!) останалите книги (може би като нейни отрочета?! – бел. моя, А.Б.).
Но при М. Цветкова хем е така, хем не е така. Защото на с. 94–95 тя за пореден
път изпада в тежко противоречие, разбърквайки пак в предсътворенски хаос Божието
Слово (!) и „всичките дела на земята”, които според нея са „богопроизводни и боговдъхновени” (това е непростимо, то е в тотален разрез с посланията на Стария и
Новия Завет – бел. моя, А.Б.), „макар че са написани от хора и изразени с човешки
думи” (с. 94–95, поредният бисер – бел. моя, А.Б.). Хаосът става всеобщ, когато се
намесват и пророците (те са много, но кой го е грижа за това!), чийто разум Бог е просвещавал, „а те от своя страна са обличали тези истини в човешка реч” (с. 95, пророците са хора, не извънземни – бел. моя, А.Б.).
Приключвам с цитатите и коментарите тук. И сменям риториката.
Уважаеми интелигентни читатели на тези мои редове, колеги.
Обръщам се към вас като към сродни души, които уважават и ценят Словото и все още вярват, че то е призвано да носи знания, да ни усъвършенства, да ни
издига духовно „към светли бъднини”, както е казал поетът. Въпросите ми са:
Как понесохте изложеното по-горе?
Как го окачествявате?
След като сте го прочели, смятате ли, че сътворилият тези страници (кажете вие какви!) е достоен за званието Учител? Защото „професор”, колеги,
означава тъкмо това – Учител.

Археология на книгата
Тук М. Цветкова започва с позоваването на т.нар. медийна археология. Да, има
медийна археология – в англоговорящия свят. Но тя не се занимава с книги. Това първо. Второ – М. Цветкова определя медийната археология ето как (с. 109): „Целта на
археологическия подход е за изследване на медиите да събере доказателства, за да
научи как медиите са се писали, използвали, проектирали, консервирали и понякога изхвърляли.” Доста нескопосно изразяване, нали. Но то се дължи на буквалистичния превод на преписаната анотация на книгата Media Archaeology. Approaches, Applications,
and Implications. Erkki Huhtamo (Editor), Jussi Parikka (Editor) (2011), взета от сайта на
Калифорнийското университетско издателство. Ето го същия пасаж на английски език:
„This book introduces an archaeological approach to the study of media – one that sifts
through the evidence to learn how media were written about, used, designed, preserved, and
sometimes discarded”.88 Изключително лош превод, Цветкова, безобразен. Но това не е
всичко. Авторката (пак там): „... тя насърчава дискусиите за признаване или ново разбиране за „старите” и „мъртвите” медии, осигурява богат хоризонт за разбиране на „новите” медии в сложните и често противоречивите им роли в съвременното общество”.
В анотацията: „By revisiting ‘old’ or even ‘dead’ media, it provides a richer horizon for

88

Huhtamo, Erkki; Parikka, Jussi (editors). Media Archaeology. // University of California Press,
<http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520262744>.

- 139 -

understanding ‘new’ media in their complex and often contradictory roles in contemporary
society and culture.”89 Отново очевидна кражба чрез дилетантски превод.
До тук свършва познанието на Цветкова по медийна археология – една любопитна интердисциплинарна област, която нито тя, нито ние познаваме, но пък има наистина „богат хоризонт”, без да се занимава с книгата. С тая разлика, че никой български учен не се кичи с претенциите да е наясно със същината й.

„Жива” книга (с. 126–128)
Да, „жива” – няма грешка. Обърнете внимание, че тук М. Цветкова пише в кавички „жива”, но не и книга. Което ще рече, че тя приема като даденост съществуването на книги от безписмен/предписмен вид, които се съхраняват в човешката
памет, а не на някакъв физически (или цифров) носител. Това не е новина, тъй като
авторката го е твърдяла и в друга своя публикация – „Аудиокнига и аудиочетене”, на
която сме се спрели по-горе. Там М. Цветкова говори за „живата говореща книга”,
т.е. едно и също „явление” е назовано с две различни имена. Забележете обаче какво
попада под знаменателя на тоя тип „книги”: „Живите” книги [...] са естествени комуникационни канали, изобретени от първите хора, когато се е натрупал социално-културен
смисъл (знания, умения, емоции, стимули), нуждаещ се от предаване в пространството
[а във времето?! – бел. моя, А.Б.]. Социалната памет в този случай е неовеществена
(естествена) и не оставя физически следи [нов бисер! – бел. моя, А.Б.]. [...] Нейното
смислово съдържание е свързано, на първо място, с религиозните ритуали, култовете и
магическите вярвания и, на второ място – с предаването на практически опит. [...].”
Става дума, значи, за фолклорно-митологична култура, за ритуали, обичаи и
вярвания, които нямат нищо общо с писмената култура, камо ли с книгата. Що се
отнася до практическия опит – предаването му е задължително, иманентно,
архетипно заложено у всички живи същества; извършва се по поколенческа традиция,
както и по силата на генетични нагони. И също няма нищо общо с книгата, има го и
при животните!
Отминавам следващото – доволно безпросветно – твърдение на М. Цветкова за
днешната „научна реабилитация” на т.нар. устна история (oral history) на с. 127 –
просто пестя място. Но не мога да отмина друго произволно „прозрение” на авторката
(пак там): „Можем да допуснем, че преди да открие методите за овеществяване на социалната памет, всяка цивилизация е преминала през период на „жива” или „устна”
книга. Както знаем, безсмъртните епоси „Илиада” и „Одисея” са записани на свитък
едва ок. 510 г. пр.н.е. [...]. Омир, аедите и рапсодите – това са „живите книги” на древността, едновременно разказвачи, певци и „ходещи библиотеки”.
Объркването и противоречието на М. Цветкова в две само съседни изречения е
тотално. Дори да допуснем – което е абсурдно, – че преди писмената култура
цивилизацията преминава през „жива”/„устна” книга, то добре известно е, че произходът на „Илиада” и „Одисея” е неизяснен напълно, че не е потвърдена и автентичността на Омировата личност, поради което още от края на ХVІІІ в. съществува т.нар.
Омиров въпрос. Сред мнозина от съвременните изследователи обаче битува становището, че подобна мащабна литературна цялост, каквато представляват двете епически
поеми, е можело да бъде сътворена само и единствено в писмен вид. М. Цветкова зачерква всичко това и дава решение на въпроса: „Омир е „жива” книга!“ Тъжно е...
Но след това става забавно. „Средството за комуникация на предписмения човек
е жестомимичната медия” – пише М. Цветкова (с. 127). Това понятие („жесто89

Пак там.
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мимична медия”) влиза в обращение за първи път, явно сътворено от М. Цветкова,
иначе би следвало да посочи откъде го е взела. Но такова понятие просто няма. Има
„жестомимичен език”, ала той не е медия. Но предписменият човек, доколкото ни е
известно, е можел да говори, имал е и словесен език. Къде се е изгубил той, питаме, без
да очакваме отговор...
Венецът на научната логика е на с. 127. М. Цветкова пише: „Едно от най-сериозните доказателства за явлението „жива” книга (естествен канал за предаване на
социален смисъл) е запазеният до днес ритуал „Хака” („Haka”) на маорите от Нова
Зеландия. Смисълът му е разбираем и от реципиенти от друга култура, тъй като притежава своя азбука „писане” и „четене” [sic!]. В бележка под линия тя пояснява: „Найизвестната композиция от ритуала, която се изпълнява от новозеландския отбор по
ръгби All Blacks преди официални мачове, е Ka mate! Ka ora! (Това е смъртта! Това е
животът!). Хака е специална многоканална симфония от вербални и невербални изразни средства. Текст, песен [няма песен! – бел. моя, А.Б.], скандирани думи, интонация на гласа, мимики, движение на всички части на тялото (ръце, крака, очи, език) са
оркестрирани в единно послание, което съобщава, предупреждава или просто изразява
чувства.” В Уикипедия е казано почти същото, но Цветкова, заимствайки го, по
нейному си го е извратила, опошлила: „Haka may be understood as a kind of symphony in
which the different parts of the body represent many instruments. The hands, arms, legs, feet,
voice, eyes, tongue and the body as a whole combine to express courage, annoyance, joy or
other feelings relevant to the purpose of the occasion.”90
На плагиатствата (в случая „творчески”) на М. Цветкова вече сме свикнали.
Но по-смехотворно „доказателство” (в случая за „жива” книга”) много трудно може да
се измисли. Учудваща е изобретателността на кандидат-професорката да обяснява
„всичко с всичко” с присъщата й сериозност и отрепетирана осанка на учен
(позовавайки се на невиждани от нея научни източници, заимствани от „Гугъл”).
Първо, нека кажем какво е Хака. Това е традиционен танцово-словесноинструментален ритуал на маорите от Нова Зеландия. Той няма писмена форма! Ето
как е описан в друг източник, вероятно заимстван също от Цветкова: „The haka is a
composition played by many instruments. Hands, feet, legs, body, voice, tongue, and eyes all
play their part in blending together to convey in their fullness the challenge, welcome,
exultation, defiance or contempt of the words.”91 Хака е пренесен в играта ръгби в края на
ХІХ в. и оттогава присъства там неизменно. Изпълнява се от националния отбор на
Нова Зеландия All Blacks преди срещата му с противниковия отбор, като по този начин
и играчите, и публиката се настройват (нахъсват) за победа. Възгласът „Ка мате! Ка
ора” не е наименование на изиграната композиция, както пише М. Цветкова, той също
има своя история92 (която няма да разказваме) и означава „Аз умирам! Аз живея” (а не
„Това е смъртта! Това е животът”, както го е разбрала М. Цветкова).
М. Цветкова поставя и илюстрация93 (с. 128). Ето я :

90

Haka. // Wikipedia. 19.05.2014, 10:17, <http://en.wikipedia.org/wiki/Haka>.
Waite, Paul. Haka! // Haka. <http://www.haka.co.nz/haka.php>. Превод: „Хака е композиция, изпълнявана
чрез много средства. Ръцете, краката, бедрата, тялото, гласът, езикът и очите, всичко играе своята роля в
едновременна смесица, за да изрази в пълнота заедно с думите призив, посрещане, тържествуване,
предизвикване или презрение.”
92
Пак там.
93
<http://folksong.org.nz/ka_mate/2008_haka_rugby.gif>.
91
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Надписът на М. Цветкова отдолу гласи: „Азбуката за писане и четене в
ритуала „Хака”.
По-комична нелепост едва ли може да се съчини (всъщност М. Цветкова може).
Картинката дава указания как да се изиграе и изговори ритуалът на отбора по ръгби All
Blacks на Нова Зеландия. Думите пък под всяка нарисувана фигурка, са на езика на
маорите и са транслитерирани на латиница. Обяснението на английски, дадено в десния
ъгъл на самата илюстрация (вж. картинката горе), означава в превод: „Как да изпълним
Хака (предложение: гледайте видеозаписа на All Blacks, които го правят)”94. Няма
никаква „жива” книга”, никаква „своя азбука”, никакво „писане” и „четене”! За
наука при М. Цветкова – да не говорим...

Авторката показва и снимка95.
Текстът под снимката, поставен от М. Цветкова, е: „Читателите” са в гръб”.
Сиреч демонстрира ни как се чете „живата книга” Това, което виждаме „в гръб” всъщ94

Интернет буквално гъмжи от клипчета, на които могат да се видят стотици изпълнения на Хака от отбора по ръгби All Blacks. Гледайте това, например: <https://www.youtube.com/watch?v=tdMCAV6Yd0Y>.
95
Намерихме подобна на адрес:
<http://farm7.staticflickr.com/6114/6274693673_dbcd7cd44e_m.jpg?&v=2232j>.
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ност, са играчите от противниковия отбор, които наблюдават как All Blacks изпълняват
Хака. Не очаквайте манипулаторката да се засрами...
Накрая, явно проумявайки, че доста се е увлякла (всъщност изложила), авторката прави уговорката, че употребява понятието „жива” книга” метафорично. Късно е
обаче, злото вече е сторено... А и на доста други места М. Цветкова категорично
твърди, че „живи книги” съществуват96.

Цветкова – вторият Шамполион
Розетският камък е книга – обявява М. Цветкова (с. 144). Каменна. Статична.
Трилингва.
Това откритие е достойно за „Книгата на Гинес”. С него кандидат-професорката
се превръща във втори Жан-Франсоа Шамполион – гения, разчел пръв египетските
йероглифи посредством надписите върху „Розетския камък”. На френския учен това е
отнело над 14 години, на М. Цветкова – едно кликване върху „Гугъл”.
Защото и тук без преписване не е минало: М. Цветкова, с. 144 (без посочване на
източник): „Текстът на камъка съдържа благодарствено послание, отправено през 196
г. пр.н.е. от египетските жреци към фараона [?! – не е бил фараон – бел. моя А.Б.]
Птолемей V Епифан от династията на Птолемеите. В този период много подобни документи се разпространявали на два или три езика, което се оказва твърде полезно за лингвистите.” Уикипедия (руски ез.): „Текст камня представляет собой благодарственную
надпись, которую в 196 г. до н. э. египетские жрецы адресовали Птолемею V Епифану,
очередному монарху из династии Птолемеев. […] В эллинистический период многие
подобные документы в пределах греческой ойкумены распространялись в виде би- или
трилингвистических текстов, что и сослужило впоследствии добрую службу
лингвистам.”97
По-нататък. Цветкова (без източник): „С разшифроването на текстовете върху
камъка успоредно се занимават французинът Силвестър де Саси, шведският дипломат
Д. Окерблад, английският учен Томас Йънг и французинът Жан-Франсоа Шамполион.
През 1822 г. Шамполион постига успех, като използва метод, който става ключов за
разбирането на египетските текстове.” Уикипедия (руски ез.): „Расшифровкой египетских текстов на камне параллельно занимались французский востоковед Сильвестр
де Саси, шведский дипломат Давид Окерблад, английский учёный Томас Юнг и
французский исследователь Жан-Франсуа Шампольон. В 1822 году Шампольон совершил прорыв в деле дешифровки иероглифов, использовав метод, ставший ключом к
пониманию египетских текстов.”98 Уикипедия (бълг. ез): „С разшифроването на
текстовете върху камъка успоредно се занимават французинът Силвестър де Саси,
шведският дипломат Д. Окерблад, английският учен Томас Юнг и французинът ЖанФрансоа Шамполион. През 1822 г. Шамполион постига успех, като използва метод,
който става ключов за разбирането на египетски текстове.”99
Няма да разказваме подробно какво представлява този древен египетски каменен
надпис (всъщност голяма стела) – информацията е достъпна. Няма да търсим и откъде
96

Ако следваме логиката на „Майстора и Маргарита”, след като Анушка е разляла олиото, вече нищо не
може да се поправи...
97
Розеттский камень. // Википедия. 26.03.2014, 05:42,
<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%81%D0%BA%
D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C>.
98
Пак там.
99
Розетски камък. // Уикипедия. 16.06.2013, 08:58,
<http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_
%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D0%BA>.
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още е преписвала М. Цветкова във връзка с този паметник. Ще подчертаем само, че
единствената „прилика” на „Розетския камък” с книга е съществуването на издателство под същото име, специализирано за електронни книги, предназначени за
изучаване на чужди езици. Другото е фалишификат в стил М. Цветкова.

„Скрижалите от Джорджия“ (с. 144–145)
(Нищо общо с книга!)
Според М. Цветкова: „съвременен каменен монумент, който е композиран във
вид на книга, изпълнява три справочни функции и е изписан като книга мултилингва с
идентичен текст на 8 езика. Каменната „книга” [...]” (кавичките отново не спасяват,
защото Цветкова вече е поставила обекта в графата каменни книги – бел. моя,
А.Б.).
Тук отново имаме мистификация! Нито един учен, журналист, въобще пишещ
човек не определя този монумент като книга – със или без кавички. И няма как да го
определя. Защото не е. Само М. Цветкова го прави. Въобще нищо в цитираното изречение не е вярно освен осемте езика, на които са предадени надписите. Но Цветкова не
спира (с. 145): „Формата му е на отворена в четирите посоки на света книга [sic!].
Върху осемте „страници” на четирите „листа” – гигантски гранитни плочи [...] своеобразна „библия”.
Характерен за авторката прийом на манипулация и подмяна. Елементарна, но
минава. Всъщност четирите плочи на монумента са под прав ъгъл, а по средата има
колона. Ако погледнеш от самолет – отвесно, изглежда като кръст. И идея за книга не
се усеща дори при най-развихрено въображение. Че формата му въобще не е и ни наймалко не наподобява книга е видно и от множеството фотографии, които могат да се
намерят в интернет, както и от специалното издание, което му е посветено. Убедете се
сами от приложената любителска фотография от блог100:

Идеята на създателите на монумента е той да преживее Апокалипсиса и да пренесе послание до бъдещите поколения – нещо като десет заповеди/напътствия, изписани на осем езика, които човечеството да спазва, за да може да се съхрани и да
100

Tioxon, Mark. Georgia Guidestones (American Stonehenge) // Leah and Mark. 15.06.2009,
<http://leahandmark.com/blog/2009/06/15/georgia-guidestones/>.
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пребъде. Но М. Цветкова премълчава, че „Скрижалите...” съвсем не се приемат еднозначно. Гранитното чудовище от Джорджия за мнозина е символ на „Новия световен
ред” и от 2008 г. монументът неведнъж е вандализиран от антиглобалисти.
М. Цветкова дава и илюстрация, взета от интернет (този път е посочила източника, но пак придобит чрез библиографията в Уикипедия – което тя не споменава101). Очевидно я е подбирала внимателно: това е чертеж, който хем изглежда древен, хем по нещичко прилича на книга, но пък е достатъчно смален на страницата от книгата й, че да
не се разбира какво пише там.
По-показателен за морала й на учен е надписът, който тя поставя под картинката
(с. 144): „Ил. 9. Каменната книга в Елбертън, щата Джорджия, САЩ”. Няма даже
и кавички около думата книга.
Ето я и самата илюстрация в нормални размери:

Всъщност чертежът по-горе показва как „работи” този монумент. Огромните
гранитни плочи представляват едновременно часовник, календар и компас. В оригиналната публикация точно са описани тези негови функции, като върху чертежа всяка
от тях е обозначена с цифри: „1, 2, 3, 4.”. Ето ги:

101

Публикацията, която М. Цветкова посочва, че уж е ползвала в хартиен вид, се намира в интернет на
адрес: Sullivan, Randall. American Stonehenge: Monumental Instructions for the Post-Apocalypse. // Wired
Magazine: 17.05, 20.04.2009,
<http://archive.wired.com/science/discoveries/magazine/17-05/ff_guidestones?currentPage=all>.
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The monument sits at
the highest point in
Elbert County and is
oriented to track the
sun's east-west
migration year-round.

On an equinox or
solstice, visitors who
stand at the west side of
the "mail slot" are
positioned to see the sun
rise on the horizon.

An eye-level hole
drilled into the center
support stone allows
stargazers on the south
side to locate Polaris,
the North Star.

A 7/8-inch hole drilled
through the capstone
focuses a sunbeam on
the center column and at
noon pinpoints the day
of the year.

В същата публикация са посочени още авторът на горния текст: Erik Malinowski,
и авторът на чертежа илюстрация: Steve Sanford102. Оказва се с други думи, че М.
Цветкова е заимствала защитен от авторснки права илюстративен материал,
като произволно и извратено го „прекръстила”, сиреч „авторизирала”.
По същата логика М. Цветкова можеше да определи като книга и редица други
монументи, съдържащи надписи, в т.ч. и у нас: например паметника в парка пред НДК,
който е построен в чест на 1300-годишнината от основаването на Българската държава
и е по-известен като „Осмоъгълен пето...”
По разбираеми причини не можем да разгледаме всички примери на Цветкова,
спекулиращи с понятието книга в „археологически” аспект. Кой знае защо е присъединен и „Скален каменен вестник с петроглифи” (с. 146) – Newspaper Rock State Historic
Monument, като информацията е заимствана от Уикипедия. Новаторството на М. Цветкова тук е, че той „напомня „стена” в социалната мрежа” (с. 146). Смешно ли е?!
[.................................................]103

Златна книга на етруските
Един любопитен детайл, който илюстрира „научния” подход на М. Цветкова. На
с. 157 тя разглежда т.нар. „Златна книга на етруските”, експонат от Националния исторически музей, за който черпи сведения от „научния” източник – предаване на Радио
ВВС104, посочен от самата М. Цветкова. В кратичкия текст, публикуван на сайта на
радиото, се казва, че това е книга, но в контекста става ясно, че това е златен артефакт,
състоящ се от шест пластини с писменост и релефни рисунки. Цитира се и мнението на
главния уредник от музея Елка Пенкова. Познавайки се с г-жа Пенкова, я помолих за
компетентен коментар. Тя сподели, че за случая е употребила понятието „книга” в
кавички, условно, имайки предвид че отделните златни пластини са свързани помежду
си като „тефтерче”. Тя поясни още, че това е орфически паметник, чието обредно
предназначение е да се постави на гърдите на покойника и да указва пътя на посветения
в учението-вяра към задгробния свят и безсмъртието. Самият паметник в момента е в
процес на разчитане и публикуване, но съществуват и редица други – както със
свързани, така и с несвързани помежду си пластини. Пак г-жа Елка Пенкова поясни, че
подобни орфически символни предмети имат и траките, които поради липса на
писменост са съдържали изображения. Такъв паметник например е „Тракийското
съкровище от Летница”: сребърни позлатени апликации, които са се нареждали върху
амуницията на коня на погребания тракийски владетел или аристократ. Подобни
102

Пак там.
Умора – умора и потрес означава многоточието в квадратни скоби, уважаеми читатели. И още, че сме
прескочили доста страници, без да ги коментираме, просто търпението на пишещия се е изчерпало.
104
Unique book goes on display. // BBC News, 26.05.2003, 23:05,
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2939362.stm>.
103

- 146 -

артефакти с орфическа религиозна смисловост са имали и древните гърци, но те са
писмени (златните пластини от Крит и Тесалия, изписани на старогръцки, и от Южна
Италия, изписани на старогръцки и етруски). Което не ги прави книги, допълни г-жа
Елка Пенкова. Въпросът, който отново е реторичен, е защо М. Цветкова не се е
потрудила да направи научна справка, защо въобще не е ползвала информация от
археолози?!
Резонният въпрос, възникващ след запознавнето с „археологията на книгата” –
както я разбира М. Цветкова, – е: а къде е „българската археология на книгата”? Нея
я няма в труда на кандидат-професорката. Нима не заслужават уважение и поне споменаване като „каменни книги” първобългарските надписи и паметници? По нейната
„научна” логика „Търновският надпис на хан Омуртаг”, „Чаталарският надпис на хан
Омуртаг”, „Летописният надпис на хан Маламир”, „Именникът на българските ханове”
и др. са именно книги. Но можем да приобщим към тях и Мадарският конник – та той
си е парекселанс „безбуквена книга”, също и каменна. Примери за „жива книга” от
българския фолклор също наспорил бог. Знае ли М. Цветкова за съществуването на
„Веда Словена”? Ако този сборник на Стефан Веркович (23 809 стиха) не е мистификация, каквото научно гледище съществува, той е дори повече от „жива книга”; тя може
да е по-стара от „Илиада” и „Одисея”. А материали за „Веда Словена” в интернет има
колкото искаш, както впрочем и за другите родни артефакти. Но не, тях ги няма у
кандидат-професорката, т.е. не ни се признава принос в „архикнигите”, въобще в „археологията на книгата”.
Едва ли пропускът е случаен. Струва ми се, че М. Цветкова съзнателно не ги
споменава, за да не си навлече гнева на българските старобългаристи, фолклористи,
археолози, палеонтолози, палеографи, етнографи. С чуждото наследство е далеч побезопасно да се спекулира, манипулира, палимпсества, да се плагиатства и да се фабрикуват фалшификати105. Не се вписва в нейната концепция и фактът, че Черноризец Храбър в своето съчинение „За буквите” казва за времето преди Св. Св. Кирил и Методий:
„Прочее преди славяните нямаха книги, но бидейки езичници, четяха и гадаеха с черти
и резки.”106 За старобългарския книжовник, както и за нас, „архикнигите” на Цветкова
не са книги; с „черти и резки” книги не се създават.

Издателски проблеми
Изкушавам се да започна тази част от обзора си с един цитат от „Книгата като
медия”. Той спокойно може да влезе в която и да било Антология на словесните
бисери, чиито майстори, оказва се не са само учениците и кандидат-студентите. Ще
отделя този бисер на нов ред и шрифтово, за да се вижда отдалеч. Ето го (с. 67):
„Бестселърите стават най-продаваните книги, защото много други хора
вече са ги чели.”
Коментар: Всеки първокурсник от специалността „Книгоиздаване” знае що е
бестселър (англ. „най-продаван”, определението пропускам). Ако не го е научил, няма
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Тук не мога да се въздържа от малко по-дълга бележка. В една от рецензиите за професурата на М.
Цветкова се предлага „Книгата като медия” да се преведе на английски език, защото е много ценен труд.
Аз обаче за първи път се чувствам удовлетворен от факта, че българският език не е световен. Поне извън
България няма да се изложим. И по тоя повод ще разкажа – в началото на 80-те години на ХХ в. млад
наш литератор участва в конгрес по славистика, дава си доклада на английски език, той се разпраща заедно с другите материали на останалите участници. И тогава един от тези участници разпознава в него
собственото си произведение. Конфуз страшен, нали. Да не го повтаряме във видоизменен вариант.
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Динеков, П., К. Куев, Д. Петканова. Христоматия по старобългарска литература. С., 1961, с. 77.
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как да мине на изпита в ІV курс по „Литературнохудожествено и масово книгоиздаване” при мен. Но М. Цветкова не го знае. И се излага107.
Излага се, защото не разбира от книгоиздаване, но не иска да го признае. Това е
неоспорим факт, дори изразът „не разбира” е слаб. Тя никога не се е занимавала с издателска дейност, не е изучавала книгоиздаването, не е правила книга през живота си,
едва ли е стъпвала в издателство освен по лична работа. Поради което не трябваше да
се подлага на риск да пише по издателски проблеми и да се излага (повтарям!), както и
да излага специалността ни в Софийския университет. Проличава също така подчертаната й неприязън към институцията издателство, чиито роля, функции и значение тя
очевидно не разбира и намира за излишни. Въпросът, който логично се поражда
тук, е: защо М. Цветкова преподава в специалността „Книгоиздаване” във ФЖМК,
защо обучава бъдещи специалисти по книгоиздаване?
На с. 270 тя пише, че „най-удобният до днес формат за четене „осмина” бил създаден „от съображения за четивност”. Това не е вярно. Създаването и развитието на
книжните формати е дълъг и сложен историко-технологичен процес. С част от него
(отнесено към масовата книга) съм се опитал да запозная читателя в книгата си „Банкноти и мечти между кориците” (2011), като съм наблегнал, че тук определящо е предназначението на една книга, както и обстоятелствата, при които тя ще бъде четена.
Сега ще си позволя един кратък урок на същата тема, дано послужи на кандидатпрофесорката и на зомбираните от нея студенти.
Коментар: „Осмина” или „октав” (in octavo, 8°) представлява книжен формат,
въведен още при т.нар. инкунабули, и станал по-популярен благодарение на видния
издател-печатар Алдо Мануцио (1449–1515), който го използва за отпечатването на
поредица антични автори – гръцки и римски. Казано по-просто, „октав” („осмина”)
означава, че печатният лист се сгъва три пъти, при което се получават 16 страници (8 от
едната и 8 от другата страна на листа) или една печатна кола. Но самият печатен лист
може да има най-различен формат в сантиметри (напр. 70/100; 60/84; 60/90 и пр.), при
което форматът на книгата се обозначава 70/100/16; 60/84/16; 60/90/16 и т.н.
Следователно размерите/форматите „октав” („осмина”) на книгите са крайно различни (напр. доста голям размер е 84/108/16). Според една стара система на форматиране, която професионалистите отдавна не използват, „октав” („октаво”), наричан
още „осмина”, обозначава размери на книгата 23/15 см108. Това е формат, отговарящ
приблизително на днешния 70/100/16, обаче той в никакъв случай не е „най-удобният
до днес формат за четене” (Цветкова), а наопаки. Практикува се предимно за научни
издания – монографии или учебници, съдържащи илюстративен и друг паратекстов
материал.
И какво в крайна сметка означава „най-удобен за четене формат”? Много близко
е до ума. Няма универсален такъв – в което, за сведение на Цветкова, се изявява и
уникалният характер на книгата като медия. Към всяка книга издателят подхожда
индивидуално при форматирането й: според нейния обем, предназначение, аудитория и
съдържателно-визуални специфики. Така например paperback109 е среден или малък
формат, често „джобен”, с меки корици, подходящ най-вече за художествени и масови
книги, които се предполага, че ще бъдат четени на плажа, в метрото, в самолета, в
леглото...
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Според М. Цветкова „Най-продаваните книги стават най-продаваните книги, защото много хора вече
са ги чели.” Което, освен че е глупаво, също не е вярно (защото има и верни глупости).
108
Долапчиев, инж. Т. Кратка енциклопедия на графиката. С., 1947, с. 152.
109
Тук имаме: „A” формат – 110x178 мм (джобен); „B” формат – 130x198 мм; „C” формат – 135x216 мм.
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Пак на с. 270: „окончателната победа на белите полета над черните”. Пак не е
вярно (освен ако книгата не е авангардна, както и при някои стихосбирки). В традиционната книга винаги печатните/наборните (или лаически наречени от М. Цветкова
„черни”) полета заемат по-голяма площ от белите. При това съществува точно определено съотношение, изчислявано със сложни формули.
На с. 271 с присъщия си патос М. Цветкова величае читателя за сметка на автора
и издателя на книгата. Правила го е и в предишни свои публикации, както и на други
места в „Книгата като медия”, някои вече споменати. Тя дори си съчинява една „медиологична” верига, при която на първо място поставя читателя, сетне автора, накрая
издателя: „читател – автор – издател. Без читателя губят смисъл и творческата, и издателската дейност. [...] Не авторът, а читателят има водещо място в медиологичния
подход спрямо книгата” (пак там).
Коментар: Това само изглежда вярно. Всъщност ако авторът и издателят ги
няма, читателят ще е принуден сам да си пише и прави книгите, заради самата идея за
четене. Смисълът, културната и обществената роля на книгоиздаването е подборът.
Издателят е този, който селектира, виждайки ценното като идеи, смисъл, знание и т.н. в
един ръкопис; те именно трябва да бъдат споделени/разпространени сред аудиторията,
за да се постигне по-висока степен на цивилизованост, образованост, културност и т.н.
Да, може (и трябва!) да търси и финансов ефект, но книгата е преди всичко културна
стока. Творецът (в каквото и да е изкуство, в науката също) първо има вътрешна потребност да пише, рисува, пее, музицира и т.н. (примерите в това отношение са
легион!), а сетне се интересува колко и каква е аудиторията му. Защо и днес се откриват в архивите неиздавани ръкописи на отдавна починали писатели? Фройд пък е забранил 200 години след смъртта му да бъде издаван дневникът му, нашият Кирил Христов
– 50 години... Живият Валери Петров също има ръкопис, който не желае да бъде
издаден приживе... Независимо дали една книга ще има 10, 1000 или 1 000 000 читатели, авторът (писател, въобще човек на перото) е уникална творческа индивидуалност.
Работата на издателя е да го открие и представи пред публиката. Лесно е да се дават
само отрицателни примери за издателска недалновидност, както прави М. Цветкова. А
защо да не се дадат обратните, които са безброй и благодарение на които имаме и
наука, и литература! Но и едното, и другото показва колко отговорна е ролята на
издателя. В редица случаи той е покровител, т.е. меценат на твореца, той допринася
неимоверно за утвърждаването на автора, за установяването и налагането на литературния канон. Бих посъветвал М. Цветкова да попрочете за дейността само на един български издател – Александър Паскалев, за да научи нещо за тия неща.
Пак на с. 271 кандидат-професорката твърди, че целият цикъл на производство и
социализация на една книга (от автора, редактора, та чак до библиотекаря) съществува
само заради читателя. Продължава, че „в условията на пазарна икономика не друг, а
читателят е суверенът на успеха или неуспеха на даден издателски проект – той има
свободата не само да не чете и да не харесва това, което му се предлага, но и правото да
го обсъжда публично. Неглижирането на читателя суверен и на силата му да си отмъщава – ето тук е проблемът при ригидните и фалиращи издателства.”
Коментар: Така „ангро” е най-лесно да се разсъждава и да се правят обобщения
и изводи, които само изглеждат верни. Сложният цикъл на производство и
разпространение на една книга не може да се осмисли само от гледната точка на
читателя, защото не той го е изобретил, а цяла плеяда от издатели, печатари и хора на
изкуството, които са създали принципи, стандарти и естетика на „книгоправене”. Но да
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оставим тия неща на професионалистите. Нека попитам специалистката по теория на
четенето – а какво разбира тя под „читател”? Човек, който знае азбуката и може да чете
ли? Няма абстрактно понятие читател, няма осреднен, уеднаквен читател. Съществуват
различни категории читатели (с различно ниво на подготвеност, различни интереси,
нагласи, предпочитания и пр.). Затова има и различни издателски профили. Това го
знае не само издателят, но и всеки студент в нашите специалности. Ако обърнем
нещата към пазарността, то всеки професионален издател е наясно, че в собствения му
„сегмент”, в „нишата”, в която се е прицелил, трябва да обслужва определена категория
читатели. При книгоиздаването се прави маркетинг – два вида: пазарен и
интелектуален (не е зле М. Цветкова да се запознае с тях), те са специфични в тоя
бизнес. Издателят професионалист знае, че трябва не само да обслужва една вече
готова публика, а и да си отглежда публика, т.е. да я интригува, ухажва и манипулира
(в добрия и не чак толкова добрия смисъл на думата), да й предлага и доставя все нови
и нови продукти, оригинални идеи, които да изпреварват и изместват конкуренцията.
Читателят се възпитава, формира, той расте или деградира в зависимост от много
обстоятелства, в т.ч. интересите на медийно-издателския бизнес.
Според М. Цветкова съвременните „типове издателства” (с. 271) са „self-publishing, vanity publishing, subsidy publishing, print-on-demand”.
Коментар: Невярно. „Self-publishing” и „vanity publishing” е почти едно и
също – издателски практики, а не типове издателства. И в двата случая авторът си
плаща за издаването на книгата; разликата е в детайлите: че в първия случай авторът
може да извърши/организира сам (цялостно или частично) работатата по редакционноиздателския и полиграфическия процес, а във втория я поверява на специализирано в
тоя род дейност издателство/фирма. Със „subsidy publishing” пък се обозначава
практиката да се подпомага финансово издаването на книги. Това може да стане от
автора, от спонсор, чрез участие в програма/конкурс за субсидиране и пр. Има, разбира
се, издателства, които са се специализирали да печелят проекти, такива не липсват и у
нас. Но по принцип всяко издателство може (и често го прави) да кандидатства по
такъв проект. Типичен български пример в това отношение е разглежданата тук книга
на М. Цветкова. Издателство „Ентусиаст” (което не е „subsidy publishing”) е
кандидатствало през 2011 г. в конкурса на Фонд „Научни изследвания” на МОН с
„Книгата като медия” и (незнайно защо!) е спечелило субсидия от 7000 лева. А
последното – „print-on-demand” – е само технология за печат на малки тиражи на
книги с определени параметри (не може да отпечатва всякакви формати, има
несъвместими шрифтове и хартии и т.н.). Така издателите пестят средства при книги,
които са тясно специализирани и имат ограничен кръг потребители. Което не пречи на
същите да издават и книги, които не са „print-on-demand”, т.е. имат по-високи тиражи.
Следва друга бомба на М. Цветкова (пак там). Тя твърди, че от 2010 г. започнали
да се проявават „ясни сигнали за края на стария модел на книгоиздаването. Конвенционалните издатели преживяха и провокации, и паника, и апокалиптичност” (sic!).
Като доказателство тя привежда на първо място инициативата на литературния агент
Андрю Уайли да публикува в електронен формат и да продава „евтино и ексклузивно”
чрез „Амазон” книги на „свои автори”. Според Цветкова той бил скандализирал „издателите гиганти с издателска къща от ново поколение [sic!] Odissey Editions”. Тя изтъква
още, че някои автори вече прескачат традиционния издател и пускат книгите си в електронен формат.
Коментар: Краят на „стария модел на книгоиздаването” е настъпил много преди 2010 г. – още с навлизането на компютърните технологии и особено интернет. Няма
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да обяснявам – по тези въпроси съм се изказвал в редица публикации и книги,
убедително, струва ми се. Този нов модел обаче не изключва, а напротив, потвърждава,
че книгата не може да мине без добрия стар редактор, без дизайн и предпечат, въобще
без всички процеси, съпътстващи появата на книгата, като те са значително рационализирани и ускорени. Но по-важното тук е:
(1) как един литературен агент, пък бил и от световна величина, би могъл да
предизвика „паника и апокалиптичност у издателите гиганти”. Нима е докарал до
фалит „Бертелсман”, „Макгроу Хил”, „Ашет”, „Рандъм Хаус”, „Харпър Колинс” и пр.?!
Нищо подобно. Една елементарна справка в интернет сочи, че въпросният литературен
агент („Чакала”) просто се е възползвал от придобитите права за книги от известни
починали писатели (Ивлин Уо, Сол Белоу, Уилям Бъроуз, Норман Мейлър и още
някои), издал ги е в електронен вид и ги продава чрез „Амазон”110. Е, и?! Всяко чудо за
три дена, както казва народът. Къде-къде по-големи шмекерии може да направи едно
българско пиратско издателство, докато „Чакала” го прави напълно законно... Днес
никой не коментира тази скромна продукция от 7–8 заглавия. Само Цветкова прави
сензация.
(2) Всички изредени автори – Стивън Кинг, Сет Годин, Риу Мураками (правилно
е Рю), Иън Макюън – уж прибягват до прескачане на традиционния издател, но да не
забравяме, че те отдавна са станали големи имена именно чрез усилията на издателите
си, успели с различни маркетингово-рекламни стратегии да продадат милиони хартиени екземпляри от книгите им. За тези автори електронните издания (в т.ч. и пиратски)
са допълнителна реклама, увеличаваща продажбите на техните хартиени издания. Така
е в този бизнес (виж по-долу), ако разбираш от него...
На с. 272 М. Цветкова пише, че „Ако редакторът не си „купи” книгата от автора,
тя не се публикува”.
Коментар: Редакторът нищо не купува, със или без кавички. Той няма отношение към правата на текста, това в цял свят се решава от управителното тяло на
издателството (Цветкова ни е доказала по-горе, че не разбира от авторско право). Все
още откриването на добър автор, чиято книга да се превърне в бестселър, е по-лесно и
постижимо, отколкото намирането на добър редактор, който и от слаб ръкопис може да
направи добра книга. Обратният вариант обаче не е зарегистриран – авторът да направи
добрия редактор по-добър. Та кой тогава е излишният? Никой, естествено. Книгата е
продукт на екипна работа.
М. Цветкова (пак там): „Читателите са отделени от автора чрез много нива –
магазини, дистрибутори, печатници, издателства.”
Коментар: Първо, редът е друг – издателства, печатници, дистрибутори, магазини (книжарници). Второ. А като си купувате автомобил, познавате ли човека, който е
измислил модела? Или пък рокля – познавате ли дизайера? От него ли я купувате?
М. Цветкова (пак там): „Традиционните книгоиздатели удължават цикъла на
книгата с многостепенна система на дистрибуция.”
Коментар: Първо, под „цикъл на книгата” се разбира времето за нейната изработка и пребиваването й на пазара, а не визията на М. Цветкова – че това е пътят й от
издателството до купувача. Второ, просто няма как 200 хил. тираж например да бъде
продаден от самия издател, или изкупен от един-единствен дистрибутор. Така е и с всяка друга стока. Електронната продажба даже е по-усложнена, защото е продажба на
110
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дребно. Никой потребител не си купува наведнъж 100 бр., както би го направила една
книжарница (дори и у нас).
Според М. Цветкова (пак там) хартиените книги трябва да отговарят на стандартите на комуникация в интернет – обновяемост, интерактивност, мултимедийност и пр.
Коментар: Това е нелепо, дори глупаво. Означава да интерактивираме и обновяваме всичко, така ли?! Дори починалите автори, нежели класиците. При е-книгите
(както и при хартиените) всяко обновяване ги прави следващо издание, с всички произхождащи от това правила при преиздаване...
М. Цветкова (пак там): „безплатността на четенето вече прекрачи отвъд стените
на библиотеките”.
Коментар: Малко по-горе авторката търси сметка на издателите дали отчитат
точни продажби на авторите си, а иначе се обявява същите да бъдат четени в интернет
безплатно, без да споменава дори, че за това се изисква съгласието им. Има си закони и
в двата случая – наричат се закони за авторското право, национални и международни.
Защо на авторката е угодно да не се спазват? Тогава, като радетел на премахването на
традиционното книгоиздаване, защо тя не пусне „Книгата като медия” в блога на издателството, да се „данлоудва” от прекрасната им електронна книжарница и най-вече да
върне парите на фонда, от които е получила хонорар. Така всички ще я четат безплатно.
Или защо ние, които сме си я купили, не заплатим само производствените разходи, а
вътре в цената е начислен и нейният авторски хонорар?
М. Цветкова твърди (пак там), че „технологиите еманципираха процеса на създаване на книга”.
Коментар: За нейно сведение още през ХVІІІ в. с една малка печатничка, разположена в мазето, е могло да се издаде брошура, даже книга. Но и до днес все още
няма програма, която да „подобри” стила на работа върху ръкописа и да мисли вместо
редактора. Подобна нелепост може да твърди само автор, който никога не е имал
истински редактор и не е усетил творческия процес при взаимоотношенията авторредактор.
Според М. Цветкова (с. 273) „книгата вече е „медийно неутрално съдържание”,
форматът й не е важен.
Коментар: Ако форматът на е-книгата не е важен, то изработвайки я във
формат с разширение .lit, тя няма да се чете от нито едно днешно устройство, тъй като
той е вече твърде стар и недостатъчно популярен, какъвто е pdf форматът например.
„Киндъл” чете формати само за това устройство, „Сони рийдър” не четат epub и т.н.
Отделно от това всяка книга може да има пиратско копие, независимо дали е или не
self-publishing.
Ще се спрем по-подробно на един от най-големите бисери в „Книгата като
медия”, свързани с книгоиздаването.
На с. 273 авторката твърди, че през второто десетилетие на ХХІ в. настъпва „реабилитация на ролята и волята на автора и читателя в системата на книгата”. Изтъква
четири причини за това „реабилитиране”. Първата: „Издателски квадрант (publishing
quadrant). На практика книгоиздаването в началото на ХХІ в. се оринтира към четири
основни формата, които образуват квадрант [курс. мой – А.Б.] – традиционно (печатно) книгоиздаване, публикуване при поискване (publishing-on-demand) и печат при по-
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искване (print-on-demand), самопубликуване (self-publishing) и електронно книгоиздаване”.
Това твърдение всъщност представлява напълно извратен „цитат” от следния
сайт: Booksqare111. В самия сайт е поместен разговор с американска блогърка и авторка
на книги – Джоана Пен (Joanna Penn), която също списва блог – The Creative Penn blog.
Към разговора е поставена и цветна схема.
На схемата се вижда ясно, че известната блогърка е начертала координатна
система (на съвременното книгоиздаване). Координатната система, както е известно
на всеки прогимназист, се състои от четири квадранта. В тези квадранти Джоана Пен е
разположила практикуваните понастоящем способи (практики) за издаване на книги –
традиционно книгоиздаване (1), електронно книгоиздаване (2), самоиздаване (3), печат
при необходимост (4). Всеки един от тях, според нея, представлява отделен „издателски
квадрант”. Това е.
Ето я и самата схема (източникът посочихме по-горе):

Очевидно е, че М. Цветкова единствена не знае, че между „квадрант” и „квадрат” съществува огромна разлика, че квадрантите всъщност са четири. Тя „интерпретира” модела на Джоана Пен като ориентиране на книгоиздаването към четири основни
„формата” (?!), образуващи „квадрант” (за нея – синоним на „квадрат”).
Но извращаването не свършва само с липса на елементарно училищно знание.
Същността му е в извода на Цветкова, който коренно се разминава с истината и реалността. Истината е следната: (1) Самопубликуването (самоиздаването) съществува,
откакто има книгопечатане, дори преди книгоиздаването – и винаги се е развивало
паралелно с него. (2) Print/publishing-on-demand се налага още през 90-те години на
ХХ в. и оттогава се ползва за малки тиражи, за да спестява разходи. (3) Електронното
книгоиздаване също е порождение на ХХ в., придобива обаче масовост в края на 90-те
години, когато е изобретен т.нар. рийдър. (4) Традиционното книгоиздаване е водещо
и понастоящем, притежава най-голям дял от общото количество произвеждани книги, и
продължава да се увеличава. За каква „реабилитация” на авторската и читателската
111
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воля тогава става дума?! Всъщност става дума, както правилно твърди и Джоана Пен,
за взаимодействие между съществуващи издателски практики, при което се осъществява пренос и преливане от една практика в друга; те взаимно си влияят, захранват се
една друга и очертават разнообразния пейзаж на съвременното книгоиздаване, при
който обаче водещата роля остава на традиционното книгоиздаване.
Направих си труда да преведа текста на Джоана Пен, защото очертава реалната
картина в съвременното световно (американско най-вече) книгоиздаване:
„Традиционното книгоиздаване постоянно се придвижва към квадранта на електронното книгоиздаване чрез пускането на електронни версии на книги на много топ
автори. Макар продажбите на е-книги да са се увеличили, има ги и като традиционнен
печатен вариант. Романсът и еротиката, изглежда, се котират особено добре! „Барнс
енд Нобъл” купиха Fictionwise и можем да очакваме някакво по-голямо утвърждаване
на пазара на електронни книги (на дребно).
Традиционно отпечатваните автори (на хартия) използват безплатните е-книги,
за да продадат повече печатни копия. Сред тях са Кори Доктороу и Пауло Коелю.
Електронно публикуващите се автори също преминават в традиционното книгоиздаване. Успехът с подкаста на Хътчинс му донася договор за книга със St. Martin’s
Press. Видеоблогърът Гари Вайнърчък има сделка за 10 книги с „Харпър Колинс” заради неговата онлайн платформа.
Успехът на аудиокнигите в Англия донася допълнителни доходи в потока на
традиционното книгоиздаване.
Традиционното книгоиздаване също може да се съобрази с POD (print-ondemand), като икономията (на средства) спре огромните печатни тиражи.
Самопубликуващите се автори използват POD, за да продават своите книги в
чужбина на Амазон през Lulu, Booksurge, CreateSpace и други.
Самоиздаващите се автори използват е-книги, за да разширят своя пазар в сайтове като Smashwords [един от най-големите дистрибутори в света на е-книги, като го
прави „лесно, бързо и безплатно за всякакви автори и издатели, навсякъде по света” –
бел. моя, А.Б.], който позволява книгата да бъде продавана за ползване на мобилни
устройства като айфон.
Авторите използват самоиздаването, за да привлекат внимание върху своите
книги и за да се придвижат към квадранта на традиционното книгоиздаване (Кристифър Паолини с книгата си „Ерагон” е един такъв пример, както и Лиза Генова с „Все
още Алис”.
Традиционните издатели също насърчават самопубликуващите се автори да
работят за намирането на нови електронни начини, например „Харпър Колинс”.
Разбира се, тази схема е опростена и има толкова много да се добави към всеки
един квадрант, но ние всички все още сме част от същата бляскава индустрия. Всички
ние искаме повече книги, повече читатели, повече творчество и нововъведения в
издателската дейност (публикуването). Като работим заедно в тези квадранти, можем
да го постигнем.”112
Сами се убеждавате колко ценни мисли са изказани тук и в какво ги е превърнала М. Цветкова.
Да продължим по реда на издателските проблеми – както ги интерпретира М.
Цветкова.
На с. 274 се говори за „опростяване процеса на редактиране”. Това е поредната
нелепост, плод на незнание. Няма опростяване – с използването на редакторски про112
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грами („трак-чейнджис”) редакторът нанася същите корекции, които би направил на
ръка в коректурата; просто това спестява корекциите да бъдат нанасяни от страньора.
Но сега редакторът има повече работа – корекциите се нанасят по-бавно, отколкото на
хартията, отделно възможността за по-пълно преправяне изкушава редактора да се
„развихри” и да нанесе повече поправки в т.нар. електронна коректура, отколкото на
хартиена. Но след съгласуването на „чейнджваните” места с автора/преводача, редакторът може да е по-сигурен, че поправките му са отразени. И все пак отново следва четене на хартия. То не може да бъде заменено. Няма да обяснявам защо...
На с. 275 М. Цветкова възхвалява т.нар. Vanity Publishing, при което според нея
авторът получава „всички приходи от печалбата”.
Коментар: Vanity publishing е най-мошеническата издателска практика (вж. например „Махалото на Фуко” от Умберто Еко). При нея авторът плаща примерно 500
екз. тираж, а обикновено се отпечатват 50–60 бр., и ги оставя в издателството уж за
продажба. След време (година да речем) издателят започва да го тормози какво да
прави с останалите 400 непродадени (а тях ги няма, те тепърва ще бъдат „принтвани”).
И авторът се принуждава да ги купи още веднъж на половин цена, за да не бъдат (уж)
унищожени... Така всъщност той ги плаща два пъти. Авторът няма как да получи „всички приходи от печалбата” – издателството е сложило процент надценка за услугите си,
печалбата при всички случаи е за него (авторът не знае колко точно са отпечатани, как
се разпространяват, колко са продадени)...
На с. 277 се казва, че „статусът на издателя не е застрахован от трансформации и
е от заменяемите звена в системата на книгата. Така действително би могъл да отстъпи
водещата си позиция на първия във веригата – на автора.”
Коментар: Досега М. Цветкова ни обясняваше, че първият във веригата е читателят, сега избива в друга посока. Тук и насвсякъде се усеща крилатата формулировка,
че „няма незаменими хора”, разбирай издатели, която е следствие от незнание/недолюбване на книгоиздаването и издателите. Дали обаче на един автор ще му е безразлично
дали ще се издава като Vanity Publishing и ще трябва да си плати разноските за 300–500
тираж, както и да осигури двойна печалба на издателя, или ще се почувства съвсем
различно, ако го покани един от топ редакторите на „Саймън енд Шустър”, като издателството поеме финансовия риск, пък било и да почака повечко до публикуването на
професионално обработения му текст, отпечатан в първоначален тираж от 20 000 бр.,
че и хонорар да получи? Едно е Vanity Publishing да те изнудва да платиш за всеки
плакат, среща с автограф и пр., и съвсем друго, ако е разработена цяла кампания и
станеш разпознаваем като част от марката на водещо издателство? Дали ако се самопубликуваш, някой ще повярва в таланта ти и ще се реши да те публикува и в друга
държава? В изд. „Дабълдей” редакторът може да те накара да пренапишеш текста осем
пъти под негово ръководство (вж. напр. случая Мирослав Пенков), след което да станеш международна величина, но при Vanity Publishing това няма да се случи, каквато и
сума да платиш.
В този смисъл напълно нелепо звучат декларации като (с. 279): „Книгата отдавна
не е изолирана и самотна производствена единица”, и „само автори, читатели и велики
идеи” (с. 276) – рекламното изречение не е научна констатация. Книгата тук е разбирана от М. Цветкова едва ли не като куп напечатани и подвързани страници. Ала тя днес
повече от всякога е продукт на работа в екип, на редакторска инициатива („интелектуален маркетинг”) и ред други процеси и разработки, за които се изисква познание и
професионализъм. Тук визирам и издателство „Ентусиаст”, което ни е дало нагледен
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пример как не трябва да се издават специализирани книги. Няма да изпадам в подробности, при желание от тяхна страна, мога да им предоставя критичните си бележки.

Книгата като символ и метафора
Отново се натъкваме на откровени плагиатства от страна на М. Цветкова.
Не можем да ги проследим в пълнота – за това е необходим усилен и дълъг труд. Ще се
спрем на драстичния случай – книгата на Стефан Смядовски „Светии, свитъци, светци”
(С., 2003) – едно ценно изследване върху посланията на текстовете в иконографския
репертоар.
За улеснение и нагледност сме съставили таблица, в която паралено са дадени
текстовете от двете книги:
М. Цветкова
„Книгата като медия” (2012)
Стр. 414–415: Но книгата по традиция е
атрибут та мъжкото божество, на Бог
Отец, на триумфиращия Христос, на новия
Адам, в когото се е въплътило
божественото слово. (...).
Забележка: Тук няма нито кавички, нито индекс, с
който да се посочва източникът, въпреки че трябва
да има, защото следва нов абзац.

(...) На петото заседание на Втория
никейски събор се взема решение за
поставянето на свещени изображения на
най-почетното заседателно място редом с
евангелието, т.е. книгата-евангелие се
персонифицира с Исус. В едно писмо на
цариградския патриарх Тарасий,
асресирано до папа Адриан І, дни след
края на споменатия събор духовният
пастир пише следното: „Когато
заседавахме, нашият господар беше
Христос. Защото светото евангелие се
начираше на светия престол и ни
нареждаше.” Евангелието е присъствието
на Христос, който говори пред събрания
народ. То предвожда процесии, бива
акламирано, почитано и благоговейно
целувано.

Ст. Смядовски
„Светци, свитъци, книги” (2003)
Стр. 112–113: Книгата в християнската
иконография по традиция (както и
свитъкът) е атрибут на мъжкото божество,
на Бог Отец, на триумфиращия Христос
(фиг. 13, 14), на новия Адам, в когото се е
въплътило божественото слово. На петото
заседание на Втория никейски събор се
взема решение за поставянето на свещени
изображения на най-почетното
заседателно място редом с евангелието,
т.е. книгата евангелие се персонифицира с
Исус. (...) В едно писмо на цариградския
патриарх Тарасий, адресирано до папа
Адриан І, дни след края на споменатия
събор духовният пастир пише следното:
„Когато заседавахме, нашият господар
беше Христос. Защото светото евангелие
се начираше на светия престол и ни
нареждаше... Евангелието е присъствието
на Христос, който говори пред събрания
народ. То предвожда процесии, бива
акламирано, почитано и благоговейно
целувано.

Забележка: След края на този абзац Цветкова е
поставиля индекс, посочвайки в бел. под линия, че
е ползвала книгата на Ст. Смядовски. Но както се
вижда, тя не е сложила кавички, въпреки че
абзацът е преписан дословно.

Без посочване на източник, нов абзац:
Книга, както и свитък, може да се държи
само от апостоли и евангелисти, от
йерарси и творци, но по правило не от
мъченици и от жени. Някои от редките

(...) Книгата (съответно свитъкът) може
да се държи от апостоли (тъкмо
апостолите казват за себе си „<…> ние
постоянно ще пребъдваме <...> в служба
на словото” – Деян. 6:4) и евангелисти,
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изключения се правят само за Богородица
– в една от слабо разпространените
иконографии със смитък в ръка може да се
види в разкошно украсено изборно
евангелие от ок. 1000 г., съхранявано в
библиотеката на Синайския манастир.(...)
Сравняването на Богородица с книга,
свитък и писано слово е характерно за
късносредновековната проповедническа
литература – в едно похвално слово
Григорий Никомадийски я нарича „свитък,
в който е изказан ненаписаният Логос”.

йерарси и светители, от творци и т.н., по
правило не от мъченици и никога от
жени. Едно от редките изключения се
прави само за Богородица – в една от
слабо разпространените иконографии със
свитък в ръка (фиг. 15) я виждаме в
разкошно украсено изборно евангелие от
ок. 1000 г., пазено в библиотеката на
Синайския манастир (№ 204, л. 3). (...), а в
едно похвално слово за Въвеждане
Богородично Григорий Никомадийски я
нарича „свитък” (...), в който е изказан
ненаписаният (...) Логос” (...)
Сравняването на Богородица с писаното
Забележка: Тук имаме елементарно разместслово, книгата и свитъка е характерно
ване на преписаните пасажи.
дори за късносредновековната
проповедническа литература. (...)
Без посочване на източник (стр. 419): В Стр. 114: Отворената книга обикновено е
християнските сюжети отворената книга е обърната почти изцяло към зрителя, тя в
обърната към зрителя (...). В зависимост от повечето случаи според йерархическата
йерархическата перспектива изглежда
перспектива изглежда леко уголемена
леко уголемена спрямо другите предмети. спрямо другите предмети (а не спрямо
фигурите), клоняща...
Без посочване на източник (стр. 419):
Стр. 117: Ако някъде по средновековните
Ако някъде в средновековните паметници паметници се открива книга или свитък
се открива книга или свитък без букви,
без букви, без писмени знаци, трябва да
най-вероятно зографът или не е имал под
знаем, че най-вероятно зографът или не е
ръка текст, от който да гледа, или пък е
имал подръка необходимия текст, или пък
случаен пропуск.
е случайно опущение.
Без посочване на източник (стр. 419):
Стр. 117: Такива случаи се срещат
Празни свитъци държат св. Теодор Студит спорадично – например празни свитъци
и св. Теодосий Киновиарх в Любостиня
размахват св. Теодор Студит и св.
(между 1389–1403) и Йоан Милостиви в
Теодосий Киновиарх в Любостиня (между
„Панагия Олимпиотиса.”
1389–1403) и Йоан Милостиви в „Панагия
Олимпиотиса.”
Без посочване на източник (стр. 419):
Стр. 118: След като книгата се счита за
След като книгата се приема за Христов,
Христов, сиреч божествен, атрибут,
божествен, атрибут, започва пренасянето
започва пренасянето на значението й към
на значението й към монархическата
монархическата институция,
институция, олицетворяваща Божието
олицетворяваща Божието наместничество.
наместничество.
Без посочване на източник (стр. 419):
Стр. 118: От извънредно богатата и
В ода от 1742 г., посветена на Петър
обемиста литература от епохата ще
Фьодорович, руската императрица
приведа само един пасаж – от Ода на
Елисавета е наречена „разтворена книга”
прибытие Петра Федоровича 1742.Там
като символ на божественото откровение
императрица Елисавета е наречена
за бъдещето.
„разтворена книга” като символ на
божественото откровение за бъдещето...
Без посочване на източник (стр. 420):
Стр. 125–126: ...полуотворени, така че да
Полуотворената книга (...). Изобразява се
се виждат по-скоро украсените кожени
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така, че да се виждат повече украсените
корици, отколкото изписаните листове.
Например в една икона от Народния музей
в Охрид от края на ХІІІ в. (фиг. 11) Матей
е изобразен обърнат наляво в три четвърти
фас и държи притвореното евангелие към
себе си. От книгата се вижда обсипаната
със скъпоценни камъни задна корица, а
върху едва видимия край на листа
живописецът е нанесъл с уставно писмо
началото на евангелието.
Без посочване на източник (стр. 419):
В сцените по раннохристиянските
саркофази отворената книга няма нито
дидактичен, нито морализаторски
характер. Присъщо за текстовете върху
изобразените книги е те да имат
ивокационен характер, рядко
идентификационен.
Без посочване на източник (стр. 420–
421):
Затворената книга в ръцете на светителски
персонаж има не само атрибутивна
функция. Противопоставянето й на
отворената книга се основава на два
ключови момента в Библията (?! – А.Б.):
В Апокалипсиса на Йоан (...) „И видях в
десницата на Оногова, който седеше на
престола, книга, написана отвътре и
отвън, запечатана със седем печата... И
никой не можеше, нито на небето, нито
на земята, нито под земята, да разгърне
книгата, нито да я гледа.”

корици, нежели изписаните листове. Така
в една икона от Народния музей в Охрид
от края на ХІІІ в. (фиг. 11) Матей е
изобразен обърнат наляво в три четвърти
фас и държи притвореното евангелие към
себе си. От книгата се вижда обсипаната
със скъпоценни камъни задна корица, а
върху едва видимия край на verso-листа
все пак живописецът е нанесъл с уставно
писмо началото на евангелието...
Стр. 126: Отворената книга в различни
сцени по християнските саркофази няма
нито дидактичен, нито морализаторски
характер. Присъщо за текстовете в
огромната част от изображения на книги
е те да имат ивокационен характер,
рядко идентификационен. Заб. Курсивът е
на Ст. Смядовски.
Стр. 126: Затворената книга в ръцете на
светителския персонаж има обаче не само
атрибутивна функция.
Противопоставянето й на отворения
кодекс се основава на Откр. 5:1-9, срв.
Откр. 5:1, 3: „И видях в десницата на
Оногова, Който седеше на престола, книга,
написана отвътре и отвън, запечатана със
седем печата. <...> И никой не можеше,
нито на небето, нито на земята, нито под
земята, да разгърне книгата, нито да я
гледа.”

***
Налага се – поради неимоверно нарасналия обем на писанието ми – да конспектирам още малък брой несъстоятелности и квазинаучности от „Книгата като медия”,
запазвайки си правото (при необходимост) в бъдеще да продължа с по-подробното й
разглеждане, защото – както вече казах – тук трябва да се опровергава дума по дума,
ред по ред.

Последни примери
„Не авторът, а читателят има водещо място в медиологичния подход спрямо
книгата” (с. 55). Тук М. Цветкова си противоречи с предишно свое твърдение, в което
казва, че текстът, съдържанието на книгата е първично, а то е авторско. М. Цветкова
схваща автора като физическо лице, а не като духовна, интелектуална субстанция.
Всъщност и „автор”, и „читател” са еднакво важни, но същността е в текста, към кого
той е адресиран. Но това са сложни неща…
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Как да се окачестви следното прозрение на с. 55: „…книгата е медиатор за обмен на знания в 100% от случаите в историята, а само понякога е литературно произведение [след стотния процент?! – бел. моя, А.Б.], полиграфичен продукт, търговска
стока и библиотечен том“. Както се казва в подобни случаи – и да искаш, не можеш да
го измислиш!
Пак в подкрепа на подчертаната по-горе мисъл на с. 55 кандидат-професорката
изписва крилатата фраза: „...авторът невинаги е известен, а и невинаги е човек”.
Гениално! Но не става дума за Бог. Тук М. Цветкова добавя, че авторът може да се е
скрил зад псевдоним113 и друг вид мистификация. Отново наивно смесване на
духовната, интелектулната категория „автор” с физическото лице (идентифициращо се
с името си), но всъщност става дума за нещо далеч по-дълбоко, за пълно неразбиране
на същността на авторството и че не името и физическата природа е от значение, а
текстът/произведението.
Че авторът може да не е човек М. Цветкова „доказва” в едно от следващите изречения: „А когато казвам, че авторът дори може да не е човек, имам предвид машинно
генерираните текстове, сред които първата книга в света, писана от компютър…“ (с.
54–55). Извинете, че ви занимавам, но се налага да обясня – компютърната програма,
която „пише“, също е създадена от човек, нали така. Задават й се определени параметри, както и набор от думи и изрази, също и възможните комбинации от тях. Тя ги „обработва“ във вид на текст, но без предхождащата човешка, авторска намеса няма да
може. Колективните безавторни произведения неизменно претърпяват провал – нека М.
Цветкова се запознае с опита за създаване на уики-роман и плачевния резултат от
начинанието.
„Скрижалите на Мойсей (на предполагаема възраст 3300 г.). Хипотетичната
първа портативна книга, на която се базира цивилизацията на богоизбрания народ, са
Скрижалите на Завета – две каменни плочи с издълбани върху тях Десетте Божи заповеди (Изход 20:2–17). Няма открит артефакт, но съдим за същността й по косвените
описания в Библията“ (с. 137). Нуждае ли се от опровергаване това пълно извращаване
на Библията? Да се нарекат Скрижалите „първа портативна книга“ е в духа на „концепцията“ на М. Цветкова, но изобщо не е вярно. Да се добави, че на тях „се базира цивилизацията на богоизбрания народ“ е невежество. Но връх на всичко е изразът „няма открит артефакт“, той е неокачествим. Има и друг бисер: „В Библията се съдържа пълната
инструкция за създаване на каменна книга“ (с. 137). Това се твърди, въпреки че по повод Скрижалите многократно е повторено, че са написани върху плочи, а когато в Библията става дума за книги, това изрично е посочено.

Опит за обобщение
Концепцията (ще употребя това понятие заради научната коректност) на М.
Цветкова за книгата като медия е тотално погрешна, сбъркана в своята основа. Оттук се
113

Псевдоним (лъжеиме, от стгр. pseudos – ‘лъжлив’, и onoma – ‘име’) се използва от автора с найразлични мотиви и цели: за благозвучие, поетичност (Яворов, Елин Пелин, Лилиев, Ясенов, Багряна и
т.н.); за хумористичност, сатиричност, ирония (Башибозук, Един от Клуба на моралното влияние, Горка
Горчица, Чер Чемер, Фра Дяволо, Хамлет принц Датски, Радой Ралин, Черемухин и т.н.); за да те запомни/разпознава/обича детската публика (Калина Малина, Ран Босилек, Дядо Благо, Чичо Стоян, Чичо
Чичопей и т.н.); за да се скриеш от цензурата, от съдебно преследване, от саморазправа (Гражданин, Б.
А., Б-т); за да имитираш множественост на авторството в издание, което списваш сам (напр. Йосиф
Хербст в своите вестници); за да скриеш произхода си (Драгомир Асенов, Валери Петров, Асен
Караханов); за да упражниш властова/цензорска воля (Бойко Петров). Разбира се, могат да се изброят и
още ред случаи, по-важното е обаче, че, независимо как са подписани, а дори и да не са подписани,
текстовете са авторски.
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обърква, става напълно погрешна цялостната организация на книгата й, ако за такава
може да става дума. Нека се опитаме да очертаем тази „концепция” и логика, стъпвайки
върху логиката на самата авторка.
Книгата има „тяло“ и „душа“. Безспорен факт. Но. Книгата според Цветкова е
хем артефакт, човекоцентрична е, хем е божествена (Библията, Скрижалите, Новия завет). Очевидно противоречие – артефакт, т.е. ръкотворна вещ, и същевременно божествена, ала съществували са „живи книги“, т.е. носител на съдържанието им е човешката
памет. (Не ми е известен артефакт, който да се намира само в човешкия мозък.) За М.
Цветкова очевидно и мозъкът – поне това, което е в него – е ръкотворен, произвежда
артефакти. Излиза обаче, че ръкотворна е и идеята – защото според М. Цветкова тя е
първата медия (вариант „субмедия“), с която „аз“-ът (без да задълбаваме в психоанализата, защото авторката не го прави) комуникира сам със себе си („вътрешноазова комуникация“). Идеята се изявява и като тяло, и като душа в концепцията на М. Цветкова.
За душевното съм съгласен, идеята е философска категория, въпреки че М. Цветкова ни
дава друго нейно определение, вероятно от нормите на авторското право, което тук не
действа. Но кое точно е ръкотворното при идеята? Квант някакъв или нано-частица, все
има нещо…
От тия логически абсурди – не са силогизми! – следва, че книгата е среда (medium, media), която е и ръкотворна (катедрала, да речем), и естествена (пещерна, мозъчна), но е и форматирана. Няма значение кой я е форматирал – човек, природа, бог…
Такава конспективно е първата линия – очертаваща „тялото“ на книгата.
Сега за „душата“ (не е „душа”, „а „дух”!), т.е. съдържанието, с други думи. В
книгата има какво? Има, разбира се, идеи. (Очевидното противоречие, че идеите са
първите медии-субмедии, че няма как да са материални, докато са в човешкия мозък, е
разрешено чрез квантовете и др. под.) В книгите има още и „трайни знания“. Това е
всичко. Според М. Цветкова книги без идеи и трайни знания не съществуват. Няма да
даваме примери в противоположна посока, няма да опровергаваме, за да не накърним
концепцията й, независимо че тя отдавна вътрешно се е самонарушила. По-нататък
става ясно, че чрез тази среда носител на идеи и трайни знания, се изгражда „виртуален
образ на някаква действителност“. Тук отново няма да спорим относно логиката да се
употреби „виртуален“ (присъщо на компютърната комуникация) и „някаква действителност“ (все едно каква?). И самото медиологично (хм!) определение за книга:
„форматирана среда за възприемане на идеи и трайни знания, предадени чрез
виртуален образ на някаква действителност”.
Следващият въпрос, който възниква, е: как се изгражда този виртуален образ?
Трябва да внимаваме, много е важно. Дали чрез думи (писано слово)? Отговорът е не,
или поне не е задължително (а както ще се окаже по-нататък, дори е вредно). Според М.
Цветкова може всякак – с образи, звуци и всичко останало, което може да твори „виртуалния образ“ на тази „някаква действителност“.
Тук можем да спрем и да заключим, че според определението на М. Цветкова
излиза, че всички медии всъщност представляват книги (печатните, аудио- и
аудиовизуалните, интернет медиите са другото име на книгата!). Но ние няма да
спрем, защото това далеч не е всичко. Не само познатите ни медии влизат тук, не забравяйте, че „форматирана среда“ със споменатите функции са още най-разнообразни ръкотворни и неръкотворни обекти (по-горе бях изредил някои от тях, ще ги спестя, за да
не се повтарям). Тук са и „живите книги“. Това са „хора-книги” (не ги смесваме с героите на Бредбъри от „451 градуса по Фаренхайт”), характерни за безписмените цивилизации. В пещерите пък има рисунки, в катедралата се побира какво ли не – и скулптури, и витражи, и олтари, и камбанен звън, изпълняват се меси… С други думи –
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книги са. Кодът, с който се изразява съдържанието, настоява М. Цветкова, не е от значение (за езика по-късно). Средата също, достатъчно е да бъде форматирана.
Значи книгата „като медия“ може да бъде каквото и да било, т.е. всичко,
отговарящо на поставените по-горе условия.
Стъпила върху тази основа (малко е да я наречем абсурдна), авторката започва
да надгражда. Еволюцията на книгата начева около 70 000 години пр.н.е. (или бяха
повече?), т.е. от праисторическия човек (Бог като автор някъде тук го забравя, но ние го
помним!). Той е „жива книга“ – разказва (можел ли е да говори?!), споделя знанията си
за живата и неживата природа, предава ги на следващите поколения, които – като
„форматирана среда“ – го препредават на следващите. От друга страна, праисторическият човек е първият читател, преди да има писменост, „чете“ земните и небесните знаци (те също ли са „книги“, май да). Пещерата? Книга е, разбира се. Камъкът,
скалата, стелата, обелискът – книги са. Сред тях – глиптовата книга от Ика, ако се
досещаме, това са книги на една изчезнала цивилизация (може и да е извънземна)
отпреди хилядолетия, рисувани върху камъни. Интересното е, че Скрижалите на
Мойсей са книга, кратичка – каменна, съдържаща десет Божи заповеди. Но, както казва
М. Цветкова, от нея няма наличен артефакт (sic!). После идват (навсякъде с помощта на
Гугъл и Уикипедия) – златна, сребърна книга, в различни форми и формати, но книги. А
стигайки до шумерите с техните глинени таблички, Цветкова твърди, че вече почти сме
открили съвременния таблет. Затова и подменя „табличка” с „таблет” – да уеднакви
понятийния апарат...
Нататък става все по-лесно: свитък, кодекс, но и редица други неща, които са
книги. Каменните надписи например нямат намерение да изчезнат и предлагат разнообразие от книги. Катедралите също са книги. А кодексът е само една от разновидностите им. По-късно хартията предоставя безкрайни възможности, след Гутенберг артефактите стават още повече, но те са отминати почти мимоходом. Става ясно между
другото, че всичко върху хартия (написано, изобразено и отпечатано) се вписва в определението на М. Цветкова – и следователно е книга.
Продължаваме. Техниката се усъвършенства. Но защо е пропусната фотографията? Би трябвало да я има, но затова пък киното присъства – нали екранизира книги.
Телевизията също. Те са вътре в определението („форматирана среда”) на М. Цветкова,
и са застъпени в труда й, но не са назовани точно книги, просто ни е дадено да разберем, че са такива. А радиото? То дава началото на аудиокнигата. Не звукозаписът, който е изобретен преди радиото. Грамофонната плоча обаче е там: например „Златнатният
диск” от космическия кораб „Вояджър”, това е „безписмена книга”, предшественик е на
„постписмената книга”, едно откритие на М. Цветкова, даващо й основания за гордост.
За да работи успешно концепцията на М. Цветкова съществуват някои пречки.
Такива се явяват езикът, писмеността, литературата. Изобщо написаният, организираният писмен (печатен) текст. Трябва да бъдат отстранени. Ето как:
(1) „Доказваме”, че не писаният текст е първичен, а четенето; че преди да е
автор, човекът е бил читател (въпросът кое е първично – кокошката или яйцето, тук е
приложен на практика).
(2) Езикът затормозява, даже дискриминира (sic!), твърди авторката. И се аргументира – не всички разбират всички езици, а когато езикът е литературен, трудността
е още по-голяма (вероятно сама го е усетила). Няма значение, че в цивилизационно и
технологично отношение сме до такава степен напреднали, че без проблеми книгите се
превеждат и издават едновременно в цял свят, че съществува „Гугъл транслейтър”, от
който авторката сама се ползва. За М. Цветкова трудност и „манипулация” представляват също евфемизмите, всякакви видове тропи, които човечеството е изобретило (казва
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го в прав текст!), за да обогатява езика си и да го прави по-изразителен за литературата
и науката. Тук авторката не е откривател, още при Джордж Оруел този проблем е решен чрез т.нар. новговор, описан подробно в романа му „1984”. При „новговора” езикът
на хората, живеещи в „ангсоца” (английски сталинизъм) се очиства от всички двусмислици, от образност, от нюанси на изказа, от „литературност” въобще и започва да
се доближава до езика на първобитния човек, става най-правилният, еднозначният език.
При М. Цветкова пречката се премахва още по-радикално – чрез „постписмената
книга” – заменят се езикът и писмеността с триизмерни образи и звуци, които ще са
разбираеми за цялото човечество, а и за извънземните обитатели, които – макар и поразвити от нас – не могат да четат и да пишат. Така и хората биха се отучили от този
вреден навик...
Тук задавам един „дилетантски въпрос”. Няма ли да има наука и литература при
„постписмената книга” като медия? Някак си не мога да си представя, абсурдно е, че
науката може да се прави без символната система на езика и писмеността. За литературата ми е ясно. Тя, като сложен текст, неразбираем за „необразовани по литературност” (Цветкова), ще се „опрости”, като се превърне в трансмедийна, в „телевизионна”,
„кино” и пр. „триизмерна медия” (Цветкова). Тоест литература няма да има!
При очертаната щастлива перспектива издателствата, естествено, стават
излишни. Важен е читателят, а не какво той чете – думи, изречения, по-дълги текстове
или картинки и звуци (последното за М. Цветкова също е четене – в буквалния, не в
преносния смисъл). Издателите вече са станали анахронизъм, последните десетилетия
са „реабилитирали” читателя, той си има „култура на безплатността” в Мрежата, има
Гугъл, Уикипедия, Фейсбук (пропуснах да кажа, че и тази „форматирана среда” е книга)
и други „виртуални” „безплатни” продукти (книги!). Човечеството чете „файлове” (отминаваме противоречието/незнанието, че файлът на старомодната книга представя съдържанието й, което е защитено от Закона), а издателите са „меркантилни занаятчии”
(Цветкова) и „юридически монополисти” (Цветкова), които пият кръвта на читателите.
Да приключваме с тях. Още повече, че авторката на концепцията не познава професията книгоиздател, същността на издателската институция (за нея издателството е
„медия”, каквато е телевизията). Махаме издателите, махаме буквените книги, заживяваме в триизмерното безсловесно виртуално пространство... И всички са щастливи –
като в „Прекрасния нов свят” на Олдъс Хъксли.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тази книга-рецензия ще има отворен финал, защото в крайна сметка не е завършена. Това едва ли ще бъде сторено от мен, а и не се надявам някой друг да има нервите и търпението да се захване (дай боже да не става нужда).
Все пак на този етап от работата мога да заключа:
- Приведените примери, проведените анализи и изводите, които се налагат от
тях, не са докрай изчерпателни. Предстои (ако има от кого!) тяхното доработване и разгръщане, въпреки че за да бъдат в пълнота опровергани „методологията”, подходът (не
употребавам думата „научен”), въобще несъстоятелността на трудовете на М. Цветкова, ще са необходими още много време, усилия и изписани страници.
- Сигурен съм обаче, че и в този си вид доказателственият материал е достатъчен, за да се заключи, че в трудовете си М. Цветкова е плагиатствала, компилирала и
манипулирала по недопустим начин разнородни източници, повечето от интернет, за да
ги използва в подкрепа и илюстрация на постановките си. От друга страна, М. Цветкова
в редица случаи не е запозната с автентичния текст на източниците, които посочва и
цитира, а с техни преразкази, вторични цитати и свободни интерпретации.
- От изложеното в рецензията следва, че основни постановки на М. Цветкова,
върху които се градят концепциите й, подлежат на лесно опровергаване, а в други случаи с противоречията и очевидната си несъстоятелност нейни тези и постановки се
опровергават сами.
- Главният обект на изследване – книгата – е представен от М. Цветкова в дълбоко невярна и ненаучна светлина, определен е като „форматирана среда за възприемане на идеи и трайни знания, предадени чрез виртуален образ на някаква действителност”. Тази уж „креативна” и „иновативна”, но всъщност произволна, ненаучна и
безотговорна „дефиниция” унищожава целостта, единството, уникалността,
завършеността, съвършенството на феномена книга, унижава едно непреходно
постижение на човешкия гений, което У. Еко сравнява с колелото – веднъж изобретено,
то не може да бъде надхвърлено. Книгата като специфична – всеки път
индивидуална – организация на разнородни по тип текстове, отелесени в
пространството между кориците й, се принизява и се заличава нейното
централно място в системата на медиите, отнема се нейната водеща роля за
развитието на цивилизацията и на социума.
- Като спекулативно прилага „медиологичния подход”, т.е. опитва се да си служи с една „нито наука, нито панацея” (според самия й създател – Режи Дебре), М. Цветкова, без да е наясно какво представлява медиологията, произволно разширява работния периметър на феномена книга. От една страна, тя изважда книгата извън историческите граници на нейната поява (при това изпреварвайки я с хилядолетия, когато и
идея за книга не е съществувала), а от друга страна, окнижностява артефакти и всякакви други реалии, които нямат нищо общо с книгата.
Забележка: „Окнижностяването” (думата е моя – А.Б.) се използва като стилистична фигура (тропа) в изкуството, литературата и научната публицистика, за да се остойности непреходността и авторитета на различни културни, природни и др. феномени
(срв. Вселената като книга; природата като книга; картината като книга; скулптурната
композиция като книга; музикалната творба като книга; човешката душа като книга;
животът като роман и пр.; бих добавил и великолепното есе на Виктор Юго „Това ще
убие онова” от романа му „Парижката Света Богородица”, схванато буквалистично и
напълно превратно от М. Цветкова).
- Инструментариумът (терминология, понятиен апарат), с който си служи М.
Цветкова, е неточен, объркан и объркващ, а понякога и напълно погрешен и заблуж- 163 -

даващ („архикниги” е най-фрапиращият пример). Заимствайки термини и понятия от
различни научни, технически, практически, битови и разговорни сфери и смесвайки
смисловите им полета, новоизковавайки абсурдни понятия („аудиочетене”, „постписмена книга”, „субмедия”, „богопроизводна медия”, „теологична медиология” и мн. др.),
М. Цветкова създава терминологична главоблъсканица, образно казано, лабиринт без
изход. От друга страна, М. Цветкова възприема буквално, еднозначно и използва като
доказателствен материал в подкрепа на постановките си редица фикционални, литературни текстови отрязъци и словесни конструкции, без да си дава сметка, че те имат
място и значение именно като фикционални, т.е. в конкретен художествен контекст.
Подобно буквализиране в повечето случаи има обратен ефект.
- В трудовете си М. Цветкова приема за неоспорими и се позовава на несигурни
източници, на журналистически и публицистични публикации, на блогове, форуми и
др. Като вярва в тяхната „истинност”, М. Цветкова сама създава научно-фантастични и
невероятни сюжети и квазинаучни построения, които могат да се възприемат с любопитство като масово четиво, но от научни позиции будят недоумение.
- В текстовете на М. Цветкова често отсъства логическа връзка между отделни
пасажи, абзаци, дори между съседни изречения. Мисълта й се лута в безполезни усилия
да свърже в цялост грубо съшити отрязъци (заимствани/плагиатствани най-вече от интернет), които са от разнородно естество (битовото съседства с професионалното, представящото се за теория е неприложимо в практиката, абстрактното се бие с конкретното, мистичното – с мистификаторското) и чието изнасилено съвместяване извиква недоумение и присмех (прочутата фраза на У. Еко от „Махалото на Фуко” – „всичко обяснява всичко”).
- Агресивно трупане на обеми, на купища от страници, роене на книги и публикации; отсъствие на мярка и безогледен стремеж да се оползотвори и нагоди всяка информация и да й се придаде наукообразност, независимо от произхода и достоверността
й, независимо дали и доколко е била разбрана (разчетена, преведена) правилно. Тук бих
повторил една своя по-стара мисъл от статията „Гугълите”114: че тая грамада от
словесна шлака обслужва не науката, а единствено своя създател. Защото в сферата на
интелектуалното и духовното не е в сила крилатата постановка на Маркс, че
количествените натрупвания водят до качествени изменения.
- От изложеното в тази книга-рецензия следва, че кандидатстващата за длъжността професор демонстрира отсъствие на базови познания в областта на редица науки, научно-практически области, литературата, изкуството, религиите, които са от първостепенна важност за един учен и преподавател в сферата на комуникациите, медиите,
книгознанието и книгоиздаването. Резултатите от тия въпиющи празноти в общата и
специализираната култура, съчетани с проповядваната квазинаучност, са повече от конфузни; взети съвкупно, те са във вреда на възприемателя, който – особено когато е студент, въобще обучаващ се, формиращ се като професионалист! – е принуден безкритично да се доверява на своя ментор. Натрапени, превърнати в норма и догма, те преобръщат вече усвоени с усилията на други учени и преподаватели знания, придобити
умения и способности за самостоятелно мислене, или в най-добрия случай ги разколебават... За по-нататъшните последици (стига да бъдат допуснати!) от това попълзновение не ми се иска да мисля и говоря.
- От изложеното в рецензията следва, че продукцията на М. Цветкова, с която тя
кандидатства за длъжността „професор”, е продукт на явлението, синдрома „гугълство”, пространно описано и анализирано от мен на друго място 115. М. Цветкова не е
114

Бенбасат, А. Гугълите. // Бенбасат, А. Алиса в дигиталния свят. По въпроса за книгата през ХХІ век.
С., 2013, с. 84–94.
115
Пак там.
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изолиран случай, за съжаление, „гугълът” вече е повсеместно явление, но в нейните
трудове то е изявено в своя образцов вид.
В края на тази моя пространна – но поради обективни причини незавършена –
книга-рецензия се налага да определя своя вот относно избора на доц. д-р Милена
Цветкова на длъжността „професор”. Наясно съм с неписаното правило, че кандидат,
който веднъж е достигнал до етапа „избор” за заемане на академична длъжност, задължително бива избиран. Поне по новия Закон е така, което никак не е повод за гордост.
Простете, но аз няма да спазя това правило, първо, по принципни съображения, второ,
защото не одобрявам самия Закон и начина на прилагането му. Наясно съм и с последиците, които моят отрицателен вот би имал за мен самия, най-малката от които е да се
изтъкнат причини от личен характер. Готов съм да ги понеса, даже вече ги понасям. Но
малко преди финала на академичната си кариера нямам намерение да компрометирам
професията и каузата, на която съм се посветил – поне в името на Логоса, както и на
Студентите, за които съм работил и все още работя. Ще гласувам отрицателно.
Декември 2013 – май 2014 г.
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ПОСЛЕПИС
Чувствам се длъжен да дообясня кое наложи създаването на този електроннокнижен вариант на моята рецензия за трудовете на доц. д-р Милена Цветкова.
Поради кратките срокове, в които трябваше да подготвя и представя рецензията
си, тя нямаше как да обхване всички аспекти на разглеждането на въпросните трудове.
За да не нарушавам процедурния регламент по провеждането на конкурса, предадох
навреме работата си, която, макар и твърде обемиста, остана в незавършен вид. Този
вариант е публикуван на сайта на Факултета по журналистика и масова комуникация на
СУ „Св. Климент Охридски”. След това обаче продължих работата си най-вече допълвайки и задълбочавайки критическата си аргументация, както и добавяйки новооткрити
плагиатства от страна на кандидата М. Цветкова.
Представих разширения вариант на моята рецензия на заседанието на Научното
жури по конкурса, проведено на 20.01.2014 г. Предложих на уважаемите колеги да се
запознаят с аргументацията, изложена в него, и да я обсъдим заедно с останалите рецензии и становища по конкурса. Бях подготвен и за отговор на „Отговора”116 на Цветкова. И накрая – както е според процедурата – трябваше да гласуваме.
В своето болшинство обаче членовете на журито се обединиха около друго становище и решение, произтичащо според тях от факта, че в моята рецензия се съдържат
редица обвинения в плагиатство от страна на кандидата, които – ако се докажат (все
едно не съм ги доказал!) – подлежат на санкции според Закона и Наказателния кодекс.
Те единодушно гласуваха (пет гласа „за”, един „против” и един – моят – „за с особено
мнение”) да бъде подготвен и представен доклад до ректора, в който да се поиска
експертиза относно наличието или не на плагиатство в трудовете на доц. д-р М. Цветкова. Искането бе експертизата да се възложи на специалисти по авторско право.
Гласувах това решение „за”, но с особено мнение. Ето ги и мотивите ми, приложени към доклада до ректора:
1. На заседанието не беше изслушано, обсъдено и взето под внимание изложеното и подробно обосновано в моята рецензия (както и в допълнението към нея) отрицателно мнение за цялостната научна продукция на кандидата. Смятам, че научното
жури е длъжно да извърши точно това, след което с гласуване да вземе решение.
2. Доказаното в моята рецензия плагиатство на кандидата е само част от
аргументацията ми в приложения широк доказателствен материал относно липсата
на научна стойност на представените по конкурса трудове на кандидата.
3. Доказаното в рецензията и допълнението към нея плагиатство е неоспоримо
и не се нуждае от експертиза. Изискването на експертиза в дадения случай приемам
като недоверие към моите качества на учен и преподавател с дългогодишен практически опит в работата с научни и всякакви други текстове. Намирам за обидно поставянето под съмнение на моята компетентност и способности да напрявя обективна преценка както на плагиатството, така и на научната стойност на представените трудове.
Поддържайки горните аргументи, на един следващ етап от разглеждането на
трудовете на доц. д-р М. Цветкова, но вече в интерес на евентуалната бъдеща експертиза, аз допълнително заострих вниманието си върху случаите на плагиатство в нейните
текстове. Откриха се още редица доказателства в тази посока, дори по-фрапиращи от
изложените в първите два варианта. Така обемът на рецензията ми набъбна значително
116

Вж. Приложение 3.
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и (при липса на възможност да я публикувам вместо предишната117) тя се превърна в
книга. Въпреки това съм убеден, че при още по-подробно вглеждане в текстовете на
кандидат-професорката ще бъдат разкрити и множество други плагиатства. Но на
сегашния етап смятам, че и тези са повече от достатъчни.
Имайки предвид, че към настоящия момент експертиза за плагиатствата на
Цветкова не е назначена, както и че казусът все още не е разрешен – т.е. научното жури
не се е събрало, за да разгледа по същество рецензиите и становищата си и да гласува
професурата, – без угризения на съвестта предлагам на вниманието ви настоящата
книга. Благодаря за доверието и търпението.
Юни 2014 г.

117

Поради неясни за мен причини обаче „Отговорът” на М. Цветкова беше публикуван (вж. адреса в
отправките на с. 5, 68, 134) на сайта на ФЖМК, въпреки че в Закона за развитието на академичния състав
и в правилника за прилагането му никъде не се предвижда подобна „екстра”. Но очевидно законовите
актове и нормативните разпоредби могат да се пренебрегват в угода на нечии амбиции. Все пак у мен
остава удовлетворението, че във въпросния опус лъсва още повече и лъженаучността на трудовете, и
невежеството, и лъжите на самата кандидат-професорка.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1:
Курсова работа на студентката Гергана Драйчева

Книгата като медия в сюжета на филми118
(резюме)
Изготвил: Гергана Драйчева, фак. № 12265, III курс, Книгоиздаване
Дата: 14.11.2011 г.
1. „Пощоряване” по едноименния роман на Тери Пратчет
Pratchett, Terry. Going Postal [video film] // Director: Jon Jones. Screenplay: Richard
Kurti, Bev Doyle. Country: UK. Language: English. Release Date: 30 May 2010
(UK). Duration: 185min. Description available: http://www.imdb.com/title/tt1219817/
[14.11.2011]
Базиран на едноименния роман на Тери Пратчет „Пощоряване” (Going Postal),
филмът разказва историята на изпечения крадец и мошеник Мойст фон Липуиг.
Заловен от градската стража на Анкх Морпорк, той е осъден да бъде обесен за делата
си и увисва на бесилката с измамническия си прякор Алберт Щукнал. Късметът му се
усмихва в лицето на Лорд Ветинари – патриция на Анкх Морпорк, който му предлага
да поеме управлението на градската поща или да бъде действително обесен. Така
Мойст фон Липуиг се оказва директор на пощата и горд собственик на тонове
недоставени писма. В допълнение ще трябва да се бори и с безмилостната конкуренция
на Семафора (нова комуникационна услуга в Анкх Морпорк, която наподобява
технологията на телеграфа), който всячески се опитва да убеди хората, че писмата са
форма на общуване от миналото.
От гледна точка на „Книгата като медия” в този филм имаме класическото
противопоставяне между старата медия – писмата и новата медия – семафора.
Писаното слово е съпоставено със система от кодирани светлинни сигнали, които
предават съобщенията по-бързо от пощенските коли, но, както е изтъкнато във филма,
не могат да доставят колети, не могат да бъдат напръскани с парфюм, изрисувани със
сърчица, запечатани с целувка или придружени от изсъхнало цвете или някой долар.
(Едва ли на някого би му хрумнало да изпрати валентинка като телеграма, защото така
се губи цялото очарование на посланието, закодирано по-често в паратекстовите
носители, отколкото в краткото пожелание.) Писмата носят „личния почерк” на
изпращача, те са ръкотворни, а това ги прави автентични и запазва уникалната връзка
между автора и читателя.
Но любопитно и ново за мен беше нещо друго, а имено – въздействието, което
имат натрупаните в пощата писма върху новия ѝ директор. Той получава халюцинации,

118

Плагиатстваните анотации и части от анотации са в черен цвят. Другите са в сиво. Запазени са правописът и големината на шрифта в оригинала.
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чувства се постоянно наблюдаван и дори стига до параноичното заключение, че
писмата искат да го убият.
Всъщност единственото, което писмата искат от него, е да бъдат доставени.
Също като книгата и всяко друго писано слово те се осъществяват като писма/медия
едва след като бъдат прочетени, а за да стане това, те трябва първо да бъдат доставени.
Междувременно, докато се трупат, писмата не са просто латентна буквено-хартиена
маса, а източник на енергия, който, както твърди професор от магическия университет,
т.е. магьосник, „изкривява времето и пространството около себе си”.
Филмът е нагледна, макар и буквализирана, илюстрация на силата, която
писаното слово има, и въздействието, което то може да оказва върху това как
възприемаме света около нас. По много образен начин той позволява да се разбере
защо по времето на някои обществени режими библиотеките са били считани за
заплаха, а книгите изгаряни или унищожавани по друг начин, често заедно със
създателите си. Множество успоредни сюжетни линии надграждат с детайли това
основно послание – пожар, предизвикан в пощата; изгаряне на счетоводни книги;
доставени писма, които променят съдби и други. Всички те затвърждават образа на
писмото/писаното слово като самостоятелна енергийна единица, способна да оказва
влияние различно и по-мащабно от първоначално заложеното, гранично със собствена
душа и/или интелект.

2. „С дъх на канела” по едноименния роман на Никълъс Спаркс
Sparks, Nicholas. Dear John [video film] // Director: Lasse Halliström. Screenplay:
Jamie Linden. Country: USA. Language: English. Release Date: 5 February 2010
(USA). Duration: 108 min. Description available:
http://www.imdb.com/title/tt0989757/ [14.11.2011]
По време на двуседмичния си отпуск от военна служба Джон Тайри се запознава
с младата и амбициозна студентка Савана. Двамата се влюбват и след тези две седмици
са решени да останат заедно за цял живот. Преди Джон да замине, двамата си обещават,
че ще си пишат писма. Но атентатите от 11.09.2001 година стават причината той да
удължи военната си служба и така двамата общуват с писма в продължение на цели
седем години. Чрез писма Джон разбира, че Савана се е омъжила за друг, а баща му е
получил инфаркт.
Връзките от разстояние, поддържани чрез писма, не са нещо ново във
филмовите и литературни сюжети. От една страна, това е един от най-старите начини
за преодоляване на разстоянието между двама души. Но в двадесет и първи век
телекомуникационните услуги позволяват бърза и сигурна връзка с всяка точка на
света. Защо да се мъчат с писма, които може да се изгубят, вместо да „звъннат един
телефон”? Това е най-непосредственият възможен контакт след общуването лице в
лице.
Молбата на Савана е Джон да ѝ „разказва”. Да го запише, да го надраска в
тетрадка, да е само няколко реда, но да е написано. Защото писаното слово остава.
Записването на речта я превръща в трайна памет, превръща я в разказ, който може да
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бъде четен и препрочитан. Може да бъде източник на информация за събития, хора и
места, които са непознати и по тази начин да служи като исторически извор и база за
анализи, изследвания и сравнения. (Историята не веднъж е използвала запазената
кореспонденция на военнослужещи, държавни служители, хора от елита или
обикновени цивилни граждани, за да търси потвърждение или опровержение на свои
хипотези и да създава максимално близки портрети на обществено социалния климат за
дадения времеви период.) Докато разговорът по телефона е по-скоро еднократен
фрагментарен сбор от неподредени истории, които се променят при всяко следващо
изговаряне, и изчезва в момента на затваряне на слушалката. Предавано от уста на уста
знанието лесно може да изгуби или измени до неузнаваемост същността и смисъла си, а
това прави устната реч ненадежден източник на информация за събитията и хората.
В допълнение разбира се тук отново можем да говорим за интимността на
контакта с писмото, за „личния почерк” на неговия създател, който носи също толкова
паратекстова информация, колкото интонацията и паузите в телефонния разговор.
Чисто материално писмото е физически израз на свързаността между двамата души,
които го разменят. То е артефакт и неоспоримо доказателство, че такава връзка е имало
и може би все още има. Вероятно точно нуждата от подобно материално изражение е
причината много хора днес, в това число и аз, да принтират личните електронни писма,
които получават.

3. „Пиши на Жулиета”
Letters to Juliet [video film] // Director: Gary Winick. Screenplay: Jose Rivera, Tim
Sullivan. Country: USA. Language: English, Italian, Spanish. Release Date: 14May
2010 (USA). Durations: 105 min. Description available:
http://www.imdb.com/title/tt0892318/ [14.11.2011]
Виктор и Софи отиват на предсватбено пътешествие във Верона, но заради
предстоящото откриване на ресторанта си, Виктор е непрестанно зает със служебни
ангажименти. Така Софи решава сама да опознае града на Ромео и Жулиета и се
запознава със секретарките на Жулиета – четири жени, които отговарят на безбройните
писма, оставени от отчаяни влюбени на стената на дома на Жулиета. Сред тях Софи
намира писмо от преди петдесет години и решава да му отговори. По-малко от седмица
по-късо подателката Клеър се връща във Верона заедно с внука си, за да търси отдавна
изгубената си любов Лоренцо.
За първи път виждам представена във филм идеята за магичната сила на словото,
разбирано като бележка с желание, оставена на вълшебно/свято място. Найпопулярният пример за вярата във вълшебната сила на писаното слово е Стената на
плача в Йерусалим, където хора от цял свят оставят своите молитвени писма с вярата и
надеждата, че така молбата ще стигне по-сигурно до своя адресат. Същата практика
имаме и в България, където в криптата на Руската черква в София всеки може да пусне
писмо с молбата си до погребания там архиепископ Серафим.
Предполагам, че идеята зад молитвените писма е потвърждаването на молитвата
в писмен вид, който не може да бъди заличен или отречен. Всеки човек поне веднъж на
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ден си пожелава/помолва се за едно или друго нещо – да има лек и успешен ден в
работата; да не хване ужасният грип, който върлува; да не са продали онази прекрасна
блузка, която си харесах вчера, но нямах достатъчно пари, за да я купя.  Когато
влезем в църква молитвата ни не е много по-различна. Да, по-осъзната е, молим се за не
толкова материални или битови неща, но отново молим за здраве, помощ, подкрепа,
сили, късмет, успехи. Молим се за наши близки и приятели, хора, които искаме да
бъдат до нас, защото ги обичаме. И го правим за момента, на момента, защото сега
имаме някакъв проблем, или някак по принцип, превантивно, за да не ни застигне
някой проблем в бъдеще. Когато напишем молбата си обаче, тя сякаш се превръща в
осъзната необходимост, която искаме не просто за момента или по принцип, а защото
имаме нужда от нея и искрено вярваме, че бог/силата, към която се обръщаме, може да
ни помогне.
Във филма жени, но и мъже, от цял свят пишат на Жулиета писма с любовните
си терзания, защото вярват, че ще получат отговор, съвет, знак, който да ги насочи, да
им помогне и да ги успокои. Някак си не вярвам, че хората, които оставят молитвените
си писма между тухлите на Стената на плача или ги пускат в криптата на Руската
черква, си пожелават скъпи коли, големи къщи и охолен живот. Може и да бъркам, но
според мен молитвените писма или писмата с желания са онази ниша, в която човек
може да отправи най-съкровените желания за себе си – да срещне истинска любов; да
оздравее от тежка болест; да види децата си, създали щастливи семейства; да се
реализира успешно в кариерата си. Написването на тези желания ги прави осъзнати,
потвърждава вярата, че те са осъществими, превръща ги в реално послание, което се
реализира в цикъла автор-носител-текст-читател и по този начин гарантира, че молбата
ще бъде чута/прочетена. Формално погледнато така човек има материално
доказателство за силата на своето желание и опита, който е направил за сбъдването му.
Звучи нелепо, но по един наивен начин това напомня на писмен договор, който
потвърждава и валидизира устната договорка, че ако съм достатъчно праведен,
молитвите ми ще бъдат чути.

4. Още няколко филмчета
„Цветът на магията” (Colour of magic) по едноименния роман на Тери
Пратчет
Pratchett, Terry. Colour of Magic [video film] // Director: Vadim Jean. Screenplay:
Vadim Jean. Country: UK. Language: English. Release Date: 23 March 2008 (UK).
Duration:
191min
(UK)
137
min.
(USA).
Description
available:
http://www.imdb.com/title/tt1079959/ [14.11.2011]
В основата на сюжета е книга с осем заклинания – „Октавия”, които, прочетени
заедно, дават пълна власт над всичко и всички. Некадърният магьосник Ринсуинд
случайност вече е прочел едното. Това означава, че заклинанието буквално се е вселило
и живее в него – изчезнало е от страниците на книгата и никой друг няма достъп до
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Илюстрация 1: „Октавия”, окована и
затворена в килия в Невидимия
университет. 01:21:04
него. Проблемът е, че и Ринсуинд е общо взето изчезнал или поне никой от Невидимия
университет (университета за магическо изкуство в Анкх Морпорк) не знае къде се
намира той. А ако той не върне заклинанието на мястото му или не прочете и другите
седем ще последва катастрофа за света на диска, защото разделянето на седемте
заклинания нарушава баланса на силите и енергията.
„Секс игри” (Cruel Intentions) по едноименния роман на Шьодерльо дьо
Лакло
De Laclos, Choderlos. Cruel Intentions [video film] // Director: Roger Kumble.
Screenplay: Roger Kumble. Country: USA. Language: English. Release Date: 5
March
1999
(USA).
Duration:
97
min.
Description
available:
http://www.imdb.com/title/tt0139134/ [14.11.2011]
Катрин и Себастиян са доведени брат и сестра, които се забавляват, унижавайки
своите съученици и познати. През цялото време Себастиян води дневник на
„подвизите” им и своите сексуални авантюри. Докато Катрин не го предизвиква да
прелъсти и опорочи дъщерята на новия им директор – Анет. Себастиян се влюбва в нея,
но Катрин заплашва да разруши репутацията му и той прекратява връзката. В края на
филма благодарение на неговия дневник Катрин получава заслуженото възмездие.

Илюстрация 2: Дневникът на
Себастиян, отпечатан и подвързан
като книга. 01:28:31
„Леон” (Léon)
Léon [video film] // Director: Luc Besson. Screenplay: Luc Besson. Country: France.
Language: English. Release Date: 18 November 1994 (USA). Duration: 133 min.
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(International version). Description available: http://www.imdb.com/title/tt0110413/
[14.11.2011]
Професионалният убиец Леон е принуден да поеме грижата за
дванадесетгодишната Матилда, когато родителите ѝ са убити в съседния апартамент.
Докато тя е при него, двамата сключват сделка – той ще я научи на своя занаят, за да
може тя да отмъсти за родителите си, а тя ще го научи да чете и пише.

Илюстрация 3: Матилда диктува на Леон
текст за диктовка. 00:52:53
„Английският пациент” (The English Patient) по едноименния роман на
Майкъл Ондатджи
Ondaatje, Michael. The English Patient [video film] // Director: Anthony Minghella.
Screenplay: Anthony Minghella. Country: USA, UK. Language: English, German,
Italian, Arabic. Release Date: 15 November 1996 (USA). Duration: 162 min.
Description available: http://www.imdb.com/title/tt0116209/ [14.11.2011]
В кроя на Втората световна война Хана, полева сестра, се оттегля в
полуразрушена черква, за да дочака последните дни на тежко обгорелия военен летец,
за когото се грижи. Освен огромната библиотека с ценни и редки книги, която открива
почти не покътната и с която поправя стълбите, тя му чете от съчиненията на Херодот.
Това е книгата, с която са го намерили при катастрофата, и чрез снимки, записки в
полетата и малки бележки вътре е събран целият му живот и историята на
изпламеняващата любов, заради която е рискувал живота си.

5: Хана визпробва
дали на
Илюстрация 4:
библиотеката
новите
стълби
от
книги
са
достатъчно
черквата. 00:17:49
стабилни. 00:18:03
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Писма до Господ (Letters to God)
Letters to God [video film] // Director: David Nixon, Patrick Doughtie. Screenplay:
David Nixon, Patrick Doughtie. Country: USA. Language: English. Release Date: 9
April
2010
(USA).
Duration:
113
min.
Description
available:
http://www.imdb.com/title/tt1462054/ [14.11.2011]
Тайлър е осемгодишно момченце, болно от рак, което вярва в бог толкова силно,

Илюстрация 6: „Пациентът” разлиства книгата
със съчиненията на Херодот. 00:20:00
че всеки ден му пише и изпраща по едно писмо. Но в тях той не моли само за себе си.
Така, попаднали в ръцете на пощальона алкохолик Брейди, писмата се превръщат във
вдъхновение за него да си върне изгубения заради алкохола син и да помогне на
момчето да не загуби вярата си в доброто и силата на молитвите/писмата.

Илюстрация 7: Брейди държи
първото писмо за доставка.
00:05:20
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Приложение 2:
Курсова работа на студента Божидар Кузманов119

119

Курсовата работа е изготвена като компютърна презентация. Тук сме я прехвърлили във формат,
който е удобен за отпечатване. Правописът на оригинала е запазен.
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Името на розата
Филмът съвсем правилно се фокусира върху човешкото в историята на
книгата. Поредица от убийства, извършени в италиянскo абатство през 14ти век, както и продължителното търсене на извършителя, от
францискански монах и неговия ученик. Книгата обхваща много други
теми и сюжети, които не биха могли да бъдат монтирани във филма, но той
самия е шедьовър за времето си. Създаден през 1986г. филма и до днес
преобръща представите за книга на хората.

Fahrenheit 451 / 451 по Фаренхайт (1966)

451 по Фаренхайт
“Смразяваща адаптация на романа на Рей Бретбъри за футуристично
тоталитарно общество, забранило всички книги и материаи за четене, и
пожарникари, които трябва да поддържат огъня на 451 по Фаренхайт:
температурата при която хартията се запалва. Пожарникарят Монтаг
започва да се съмнява в правотата на действията си, когато среща
обичащата кники учителка Кларис”. Това е анотацията към филма. Филм
направен по великата антиутопия на Рей Бредбъри. Филма показва
наистина смразяващата действителност, как един ден хората ще започнат
да изгарят книгите и няма да искат да трупат познание, като по този начин
в човечеството ще настане регрес и самоунищожение. Всичко това, както и
в книгата е показано по един страхотен философски начин.
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The Da Vinci Code / Шифърът на Леонардо (2006)

Шифърът на Леонардо
Пристигнал в Париж по работа, ученият от Харвард Робърт Лангдън
получава късно обаждане по телефона. Става му ясно, че най-старият
уредник в Лувъра е бил убит. До тялото на музейния работник полицията
открива тайнствен код. Като специалист по тези неща, Лангдън се да
разкодира кода. Харвардския остава поразен от дълбочината и замисъла в
творбата на Да Винчи – “Мона Лиза”, която се оказва ключът за
разгадаването на тайната. Лангдън и племенничката на уредника - Софи
Ново научават, че чичо й е бил член на тайно общество. Неусетно двамата
се превръщат в бегълци и в стремителното преследване, започнало в
Парижи стигнало до Лондон и Шотландия, те се срещат лице в лице с
наемен убиец, който работи са "Опус деи" - тайна католическа
организация, създадена с одобрението на Ватикана. Лангдън и Ново
разбират, че ако не успеят да подредят пъзела навреме, тайната на това
общество и шокиращата историческа истина за живота на Иисус, ще бъдат
загубени завинаги.
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В каква роля влиза книгата (писаното слово) в сюжета на
филмите
В първия филм книгата е представена, като виновник за това хората да
умират. В него тя е оприличена, като нещо, което погубва невинни хора
попаднала в неподходящи ръце. Във втория филм, тя е представена отново
в лоша “светлина”. Сюжета на “451 по Фаренхайт” ни показва, книгата,
като нещо забранено и подлежащо на унищожение. Но както и в “Името на
розата”, така и тук това бива опровергано от човек, търсещ новото и
модерното. С това може да заключим, че книгата колкото и да е стара, тя
все още е актуална, както и това, че колкото и да е заклеймявана, тя ще си
остане безсмъртна медия. Точно това показва сценариста на “Шифърът на
Леонардо”, а именно как благодарение на една книга в случая един код
(т.е. писано слово) ни дава информация за неща, които няма как да научим
от официалните медии или пък да ни бъдат казани от някого. Тук много
силно е показан момента с безсмърността на книгите и писаното слово.
Като цяло и трите филма са филми показващи някои от иситините за
книгите а именно, че те са: безсмъртни, медиатори, опасни.
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Приложение 3:
Бележки към „отговора” на доц. д-р М. Цветкова
Не смятам да се спирам на цялото словоблудство в отговора на кандидата за
професор; тя се самоизобличава достатъчно, стига човек да си направи труда да сверява
написаното от мен в рецензията ми с нейния „отговор”.
М. Цветкова изобщо не отговаря на моите научни аргументи, оспорващи качествата на нейните трудове – не отговаря по същество. Моите критики освен по същество,
по концепцията й, по методологията й, са и конкретни. Аз отричам научните им качества. Тя се хваща за някои думи и термини, изваждайки ги от контекста и спекулирайки
с тяхното значение. Примерите са направо драстични.
При очевидното, дори очевадното плагиатство – да се носи вода от девет кладенеца за оправдание, е най-малкото признак на нисък морал, всъщност друга е думата,
но няма да я споменавам. Плагиатствала е от интернет безогледно, от други печатни
трудове, от книги, от Уикипедия, а твърди, че била абсолютно коректна. Посочила била
източниците си в библиографията за „Книги и четене в аудиовизуална трансмедийност“. Лично ги проверих – не е взела анотациите от тях, а оттам, където посочвам.
Но дори и от библиографията си да ги беше взела, нужно ли е да посочи източниците
си на самото място, да постави кавички, да покаже, че става дума за цитат, а не за нейно
съчинение? Абсолютно. Излиза, значи, че да се преписват „безавторни” анотации, в
огромната си част неграмотно написани или нескопосно преведени, пълни с бисери, с
откровени глупости, не било плагиатство. Какво е тогава? Наука ли? Професура ли? Да
се представят филмите по абсолютно нелеп начин, както и ученик не би ги представил,
често без връзка със сюжета, героите, общия им смисъл – това съм го доказал – представлява научна „филмография”. М. Цветкова ли е автор на тези бисери? Ако да –
тогава това е срамно и позорно: и за нея, и за Факултета по журналистика и масова
комуникация. Да се прави „филмография” без никакъв принцип, по който тя да е построена – азбучен, хронологичен, или друг, – е наука, така ли? Да не се отбелязват авторите на филма (режисьор, продуцент, сценарист, актьори) представлява наука, база
данни, филмография. Така ли? На един специалст по библиография ли да го казвам!
М. Цветкова се „безпокои”, че съм ползвал пиратски сайтове като „Замунда”, например. Това е архинаглост. Не аз, тя трябва да се безпокои, защото не аз ги ползвам, а
посочвам, че тя ги е ползвала, когато е преписвала анотациите за „филмографията” си.
„Книги и четене в аудиовизуална трансмедийност“ е посочена като авторска
книга, не като съставителска. Другата – „Книги на въображението” – за нея никъде не
съм казал, че Цветкова е единствен автор, посочил съм коректно, че се е написала
автор-съставител. В книгите е посочен ФЖМК като издател – на титула, да го отрича е
нахално. Но от друга страна, излага се ФЖМК. И в двете книги оспорвам принципно
несъстоятелността им като цялостен проект, а и множество техни детайли, доказвам го,
може да се прочете. Моля, прочетете възраженията ми, срещу които тя въобще не
посмява да опонира.
В „Книги на въображението” предговорът обезсмисля приложените „творчески
проекти” на студентите. Те не представляват книги, предназначени за четене, както
иска да ги представи Цветкова. Това е най-абсурдното, най-несъстоятелното в книгата.
За това са похарчени парите на Фонд научни изследвания на Софийския университет,
ФЖМК. „Хаптиката” тук няма място, тя не се занимава с книгата. Подчертавам, че разработките са нещо като упражнения по ръчен труд, предмет, който изучавах в основното училище; те не са свързани с конкретната ни работа – обучението на студентите.
Няма отговор по тия въпроси. Вместо това едва ли не съм обявен за ретрограден,
защото оспорвам правото на студентите да правят научни разработки. Не, не го оспор- 179 -

вам, аз също съм работил със студенти по такива проекти, но посветени на смислени
книгоиздателски проблеми.
М. Цветкова е плагиатствала в редица още свои публикации, не само в двете
книги, за които се оправдава дълго и безплодно. Плагиатствала е многократно в найпредставителния си труд „Книгата като медия”. В разширения вариант на рецензията
си съм посочил десетки още примери. Източникът не е само интернет, тук са и печатни
източници, които са също неоспорими. Всеки може да прочете и да се убеди. Но това
не е всичко. При допълнително вглеждане в текста й, убеден съм, ще се открият още
много-много плагиатства.
Твърди, че е прочела хартиения оригинал на книгата на М. Ъпщейн за „Манифест на тактилното изкуство”. Лъжа. Защо не е посочила страницата, на която е прочела т.нар. Манифест на тактилното изкуство. Отпраща към друга своя публикация, но
там е същото. Намерих книгата на М. Ъпщейн в интернет, подробно я цитирах в оригинал, на руски език, направих и съответните коментари, всеки може да се убеди в измислиците на Цветкова.
М. Цветкова твърди, че е ползвала хартиения оригинал от Автореферата на д-р
Екатерина Вл. Антонец „Проблемы латинской терминологии рукописной книги в
античности (ІІ в.до н.э. – ІІІ в.н.э.)”. Прилага и чисто ново хартиено копие, неразгръщано, без нито едно подчертаване или дори бележчица, знак някакъв върху него, че го е
ползвала. Все едно сега излиза от печатницата. Добре, но всички цитати, които аз привеждам, ги има в извадката на същия този автореферат в интернет, друго от Антонец в
книгата на М. Цветкова няма. Отгоре на туй открих в интернет същия автореферат,
публикуван в PDF формат. Всеки може да си го отпечата. А че е изкористила по недопустим начин думите на Антонец в своята „интерпретация”, е повече от видно. Ще се
самоцитирам два пъти: (1) „Както се вижда, тук изобщо не става дума за „две групи
термини” (Цветкова), нито за „класическата за Рим книга” (пак тя), а за „думи, обозначаващи самата книга” (т.е. книгата като същност, единство и пр.). Вижда се също, че
думата „libellus” изобщо я няма.” (2) „Тук преписването/заимстването е очевидно, но
също така е очевидна и манипулацията със смисъла. М. Цветкова говори за „официална
римска литература” (?!) и за „стандартни модели, типични за думата liber”, а Антонец
за „стандартни конструкции (клише), в които двете думи фигурират без разлики в значението”. Манипулацията е очевидна и в никакъв случай не е в полза на М. Цветкова,
като позоваване на първоизточника, естествено липсва.”
М. Цветкова реагира срещу мои иронични забележки с по цели страници обяснения, докато на важните, същностните оспорвания, не отговаря изобщо. Това как да го
нарека, може би обяснителна логорея, придружена с липса на усет към иронията. Но
ние все пак не сме ученици, нито студенти. Пример: „Скрижалите на Мойсей”, където
аз я иронизирам относно употребата на израза „няма открит артефакт” (очевидна
глупост, нонсенс), а тя ми обяснява какво е артефакт. Нуждае ли се от опровергаване
такова пълно извращаване на Библията? Пак ще се цитирам: „Да се нарекат Скрижалите „първа портативна книга“ е в духа на „концепцията“ на М. Цветкова, но изобщо не
е вярно. Да се добави, че на тях „се базира цивилизацията на богоизбрания народ“ е
невежество. Но връх на всичко е изразът „няма открит артефакт“, той е неокачествим.
(с. 137).” На друго място съм възразил срещу употребата на „архетип”, защото я смятам
за неуместна в определен контекст, а Цветкова ми обяснява какво е архетип. Това как
да го окачествя?!
Убеден съм, че думата „архикниги” не може да се употребява! Просто защото се
влиза в друго семантично поле и би означавала друго. В тълковния речник пише, че
префиксът „архи”: Придава най-голяма степен на признака, който се съдържа в
основата на думата. Това е очевадно – „архикниги” би означавало „свръхкниги”, „най- 180 -

книги”. Редакторката на Цветкова, с която тя се оправдава, е нейна жертва в случая, а
езиковедските любителски напъни на кандидат-професорката будят присмех. Българският език не търпи произволи. Аз съм привел няколко примера в подкрепа на моите
разсъждения, тя – нито един. Ще приведа и други: „архипелаг”, „архидякон”, „архиерей”, „архитект”, „архитектоника”. Думата „архив” е от съвсем друг корен, няма
връзка с представката „архи” – казвам го само за пояснение.
М. Цветкова ме упреква, че не съм разбирал термините й. В статията „Постписмената книга” съм посочил неин „бисер”: идея за „алтернативно форматиране на
книгите”: „безбуквени“, „без думи“?! Казвам: „Това не е форматиране, защото не
засяга книжен или електронен формат на книгите в различните им разновидности, не
засяга медианосителя, а съдържанието на книгите.” Уж в тази връзка Цветкова надълго
ми обяснява, какво била разбирала под „формат”, като се оправдава, че била го обяснила в предговора към „Книгата като медия”. Само че, колеги, статията й „Постписмената книга” е писана и публикувана далеч преди „Книгата като медия”. Добре, какво
ще рече изразът „алтернативно форматиране на книгите”: „безбуквени“, „без
думи“? Не значи ли това пренос на съдържание от буквен в безбуквен/„бездумен” код,
да оставим настрана определението „алтернативно”? Това „форматиране” ли е в медийния или в какъвто и да било друг смисъл? А щом едно съдържание се трансформира в
друго (от словесно в аудиовизуално, примерно), става дума за нова книга (по-точно
друга медия), с ново съдържание, респективно авторство. Най-малкото – различна
книга. Кога имаме преформатиране? При речника на проф. Милко Петров и проф. М.
Пешева, който тя вика на помощ, иде реч наистина за формати, носители на съдържание (аудиовизуални, дигитални и пр.) – направете справка и вижте. Простете, но ни
правят на малоумни, не се боя да го кажа.
Библейските извращения! На тях съм отделил специално място в разширения
вариант на рецензията ми. По случайност, част от бисерите си Цветкова е самоцитирала
и се е опровергала още веднъж в „Отговора” си. Толкова по-зле за самата нея. Моля,
прочетете ги тия шедьоври, колеги, поучително е. Прочетете също какво съм написал в
разширената рецензия.
М. Цветкова казва също, че според проф. Боряна Христова Енох е създател на
писмеността. Моля, проф. Христова, това ще го потвърдите ли? Не е ли – че според
легендата, митологията, Енох е създател на писмеността. Различно е, нали. Не и за М.
Цветкова. За нея е едно и също.
Трагично е положението при „медиологичното определение” на книгата като
медия. Подчертавам пак, че това определенеие няма нищо общо с книгата като медия.
Въобще няма нищо общо с книгата, можем да го отнесем със същия успех към всяка
медия! Припомням: „форматирана среда за възприемане на идеи и трайни знания,
предадени чрез виртуален образ на някаква действителност”. М Цветкова не ми
отговаря по същество, отново носи вода от девет кладенеца, ръси бисери. А аз съм
пределно конкретен: „Да вземем съждението съвкупно – от него излиза, че всяка
форматирана среда, която предава идеи и трайни (?! – нелепост, а ако не са трайни не
може ли да е книга) знания, трябва да бъде книга. Тогава в-к „Култура” например също
е книга, сп. „Библиотека” – също. Нещо повече, чашата (напр. от порцелан или
керамика), върху която е изписана мисъл на Волтер (да речем: „Книгите се правят от
книги”), е чиста проба книга. Телевизията не е ли форматирана среда? А радиото?
Книги са, естествено. Една картина може също да е книга, а изложбата става
библиотека. Можем да продължим, но ще спрем – няма място. Идеите и знанията се
предават чрез „виртуален образ на някаква (каквато и да било?! – бел. моя, А.Б.)
действителност”. Естествено, че думичката „виртуален” („като истински”) съвсем не е
на място тук, поради простичкия факт, че се употребява най-вече при компютърната
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комуникация. Но по-важното всъщност е друго, че книгите отразяват само и единствено „някаква действителност” (каквато и да било!). При това положение редица
науки, в т.ч. философия, психология, богословие, които боравят с трансцендентални
категории и понятия, нямат право да се излагат в книги. Как тогава да обясним „чистия
разум” на Кант – той, човекът, не е ли написал такава книга, при това „критикувайки”
го? Какъв образ на действителност пресъздава висшата математика в по-голямата си
част? Къде е действителността в диференциалните уравнения или други чисти абстракции, с които тя борави? Това определение изпраща в небитието и всички книги, които
„не предават идеи/знания”, а нима такива няма? Има забавни главоблъсканици, например, има информация, побрана в книги, която е „безидейна” по своята същност, и която
няма за цел да предава полезни, още по-малко трайни знания...” Ще подчертая още
нещо, струва ми се изключително важно. М. Цветкова налага това определение сред
нашите студенти и докторанти като единствено меродавно, кара ги да го учат,
цитират, въобще прилагат навсякъде. Това вече ми идва архимного.
Нямало термин „сиестезиен” – ехидничи М. Цветкова. Да, няма. Терминът е
„синестезиен”. Прост буквен пропуск. Същото е и при „SLOT” – вместо „SWOT”.
Хайде, обесете Алберт Бенбасат.
Не било вярно твърдението на Бенбасат: „Науката за нелингвистичните знаци
(кодове) се нарича семиотика, а за лингвистичните – семиология.” Следват цял куп
доказателства – от речниците... Аз също се справих с литературата по въпроса. И държа
да заявя на М. Цветкова, че е точно така: в изследователското прилагане/практикуване
на термините семиотика/семиология.
Моля Цветкова да не ми приписва думи, които не съм изричал или написал. От
къде на къде ще одобрявам или оценявам положително книгите й „Наука със стил” и
„Цитирането”. Въобще не съм ги оценявал. Единственото, което съм казал за тях, е, че
не са по темата на конкурса за професор. Конкурсът, припомням, е по темата „Книгата
като медия”. Да, повтарям, не са по конкурса. „Наука със стил” е методическо ръководство за писане на научен текст. Качествата му са обект на друго разглеждане. Не ме
карайте да го разглеждам сега, няма да е в услуга на кандидат-професорката. „Цитирането” е методическо ръководство в същата област, както и в областта на библиографията. Тук става дума за описание, цитиране на източници. Библиографията се изучава
отделно от медиазнанието, журналистиката и др. специалности в нашия факултет. Цели
специалности са й посветени у нас и в чужбина, там си избират хабилитирани преподаватели отделно. Ние във ФЖМК не избираме такива. Смятам, че съм достатъчно
ясен. Като добавка, ще изтъкна ироничната ми, но вярна, забележка в рецензията, че:
„В тях (въпросните две книги – бел. моя, А.Б.) авторката ни съветва за важни неща: как
да разработваме научно съчинение и как да цитираме от източници в научни и други
разработки. Книгите са предназначени за научни работници, библиотечни специалисти,
студенти, докторанти и работещи в издателства и други институции. Трябва обаче
дебело да подчертаем, че в останалите си, представени като научни разработки, М.
Цветкова нарушава и опровергава собствените си основни постановки от посочените
две нейни книги.” Продължавам с примери. И това ако е положителна оценка, одобрение...
М. Цветкова се опитва да внуши, че аз не признавам интернет като достоверен
източник. Това е поредната лъжа. Изрично посочвам, че в интернет е пълно и с недостоверни източници на информация, посочвам, че Цветкова е ползвала/преписвала сайтове, които нямат научен характер. Същото се отнася и до търсачката „Гугъл”, с която
тя сръчно си служи, но повече с користни цели.
За Уикипедия – Цветкова постоянно я преписва, но не я сочи като източник, явно
я е срам. В отговора си пък изтъква положителните й качества. Уикипедия обаче не е
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източник от първа ръка, и дори във Факултета не позволяваме на студентите да я цитират. М. Цветкова, повтарям, не само я ползва, но и я преписва. Когато аз иронично й
посочвам, че дори в „любимата на М. Цветкова Уикипедия” (английска версия) се
опровергава глупавото й твърдение, че под литература трябва да разбираме само художествена литература, тя ме обвинява, че аз съм я бил ползвал. И това ако не е наглост,
как да го наречем тогава...
Понеже М. Цветкова си е позволила да привлече и моята „авторска отговорност”
към трудовете й, длъжен съм да обясня, декларирайки, че не желая да бъда съучастник
в квазинаучните й напъни. Посочената моя „отговорност” се свежда до рецензирането
на една нейна библиография преди десетина години (ако не се лъжа, за Марко Семов –
нищо общо с научните й трудове и с темата на конкурса); до една кратичка рецензия в
сп. „Наука” за нейна книга отпреди повече от 10 години (лично тя преписа от моята
голяма рецензия за нейната доцентура частта, отнасяща се за тази книга, помоли ме и аз
се съгласих да я публикувам, след което тя си я занесе в редакцията), както и до факта,
че съм съставител на няколко сборника на специалността „Книгоиздаване”, в които
участва и тя. За последното признавам, че е компромис от моя страна, за да не възникват конфликти в катедрата. Що се отнася до казаното, че съм бил рецензент и съм дал
положителна оценка за нейната доцентура, да, това е вярно. Стана преди 12 години,
струва ми се, когато М. Цветкова се показваше като перспективен млад учен. Тогава
реших да я подкрепя. Но, за съжаление, тя не оправда надеждите ми.
19 януари 2014 г.
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Главният герой в тази книга не е човек, а явление. Нарича се лъженаука, още – гуглонаука. „Гугълите“ са съвременен тип преписвачи и
компилатори на чужди текстове. Присвояват най-вече от интернет (чрез
търсачката „Гугъл“), но посягат и към отпечатани материали, като или
вземат оригинала едно към едно, или го превеждат от друг език (често
нескопосно), или – проявявайки „творчество“ – комбинират части от
различни плагиатствани източници, при което поразместват някой и
друг пасаж, променят тук-таме дума или израз. Полученият продукт,
груб пастиш или направо „дигитален палимпсест“, те декорират със
собственото си име и титла.
Когато амбициите нараснат, „гугълът“ започва фабрикуването на
статии, студии, дисертации, книги, които гордо назовава „научни трудове“. Набъбвайки като бройка и обем, те пък осигуряват академичното
израстване на съответния перспективен кадър. Произвеждат се
количества монографии, които уж си имат всичко – и видни имена за
рецензенти, и предговори от още по-изявени труженици в полето на
науката, и редактори с титли, и ISBN, въобще изглеждат като истински.
Но не са. Лъжекниги са – „гуглокниги“. Както и науката между
страниците им е лъженаука.
В разстояние само на три години (2011–2013) в родните вузове бяха
произведени няколко хиляди доктори, доценти и професори, като за
немалка част от тях може убедено да се твърди, че не притежават необходимите научно-преподавателски качества за получаването на тези
звания и длъжности. Всъщност става дума за драстична девалвация и
дори неглижиране на критериите за приноси в науката и познанието.
Днес лъженауката у нас е повсеместно явление; превърнала се е в пандемия. Но най-страшното е, че започнахме да свикваме с нея, да я
приемаме като нещо естествено; взехме да не й обръщаме внимание. Не
мога нито да се присъединя към подобна позиция, нито да я оправдая.
И затова реших да напиша и публикувам настоящите страници, посветени на един христоматиен пример: лъженауката за книгата.
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