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Случаят Читанка – умален 
макет на българската об-
щественост.

Интернет пространството се взриви по-
край този казус, като повечето мнения са в 
подкрепа съществуването на Читанката и 
подобни сайтове.  Ако не всички, то по-го-
лямата част от притежателите на блогове в 
интернет пространството писаха или ци-
тираха статии по въпроса, статии изпъл-

нени с възмущение, създаде се петиция за 
спасяването на Читанката, а теми относно 
книгоиздаването и специфичния случай 
бяха отворени в почти всички форуми, ко-
ито дори само между другото притежават 
секция Литература. 

Навсякъде се задават въпросите
• Е ли chitanka.info библиотека и в та-
къв смисъл имаща право да разпространя-
ва литература безвъзмездно?

ХУМАНИТАРИСТИКА

chitanka.info - за непредвиденото в закона

На 22 юНи 2010 г геНералНа Дирекция за БорБа с оргаНизираНата ПрестъПНост (гДБоП) уНи-
щожава сървъра На сайта Chitanka.info . сайтът ПреДставлява Богата оНлайН БиБлиотека, включваща 
Десетки хиляДи Наши и чужДи заглавия, Някои от които труДНоДостъПНи или НеизДаваНи от Десети-
летия, както и разНооБразНи ПериоДичНи изДаНия. акцията е извършеНа По сигНал На асоциацията 
“Българска кНига”, съюзът На ПревоДачите в България и реДица изДателски къщи. оБвиНителите 
Настояват за НарушеНи авторски Права, иНтелектуалНа соБствеНост, Пиратска и ПрестъПНа ДейНост. 

слеД оПовестяваНето На акцията, ПуБличНото ПростраНство – меДии и иНтерНет, гръмНа. НовиНата 
Бе съоБщеНа в емисиите На мНого телевизии и раДиа, а в сутрешНите Блокове На еДНи от  Най-
големи телевизии у Нас – БНт, BtV, Нова телевизия, Бяха оргаНизираНи ДеБати По въПроса, 
като Двете страНи Бяха ПреДставяНи от Блогъри, защитаващи сайта и ПреДставители На изДателства, 
защитаващи затваряНето му. 
авторски Права – закоНът за тях се е ПревърНал в  свещеНа маНтра за оБществеНостта НаПослеДък. 
сПомеНава се НеПрекъсНато, като усилеНо се търси реалНото му разБираНе и ПрилагаНе – какво 
всъщНост казва закоНът за авторското Право и сроДНите му Права и По-важНото за кого се отНася 
той и за кого Не. 
за Да БъДе разБраН този казус тряБва Да се оБърНе вНимаНие На различНите асПекти На ПроБле-
ма. ФуНДамеНталеН е този, свързаН със закоНовата страНа или По-скоро с Несъответствието На 
закоНите в България с тези, Приети в евроПа, както и изоБщо с НастроеНията и теНДеНциите На 
Нашето съвремие.

Изготвил: Ива Георгиева, Елеонора Пасажова, Стефка Бенишева  
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• Кражба ли е заемането на книга от 
познат, и ако физическото заемане не е 
кражба, то защо виртуалното е?
• Незаконна ли е дейността на физи-
ческите библиотеки?
• Не е ли тази акция плод на нечии 
накърнение интереси ( определени изда-
телски къщи, спряга се името на Труд) ? 
• До колко законите в България се 
спазват, след като такива акции са възмож-
ни (в писмо-отговор на случилото се, при-
тежателят на сайта разяснява защо според 
него, а и според Закона за авторското пра-
во и сродните му права инициативата Чи-
танка е напълно законна, а действията на 
ГДБОП – не) 

Погледнато мащабно се изправяме пред 
въпроса за реалностите – физическата и 
виртуалната – може ли да прилагаме пра-
вилата на физическата реалност във вир-
туалната, можем ли да ги сравняваме и да 
живеем еднакво и в двете? Защото всъщ-
ност реалния акцент падна на това – биб-
лиотеката не е физическа, реална, следо-

вателно не е библиотека, до книгите се 
предлага неограничен достъп, какъвто се 
предлага и в обикновени библиотеки, но 
неизчерпаемостта на електронния фор-
мат, носи негативи на книгоиздаването.
Бе направен опит да се постави въпроса 
за закона за попълването на библиотеч-
ния фонд, според който всяко издателство 
трябва да предоставя определен брой ко-
пия от своите книги на Народната библи-
отека „Св. Св. Кирил и Методи”. Оказа се, 
че този закон вече не е в сила, но тъй като 
книжарите и книгоиздателите са „добри 
хора” , те правят компромис и продължа-
ват да не карат библиотеките да плащат 
затова, че предоставят книги свободно. 
Подобни изказвания, както и това, че мно-
го по-малко хора биха отишли в „реална” 
библиотека, отколкото тези, които са посе-
щавали виртуалната такава, навеждат на 
мисълта, за това дали подобна акция на-
истина е проведена, за да възтържествува 
справедливостта, за да се промени „манта-
литета” на българина и за да не изневеря-
ва България на Европейските стандарти. 

ХУМАНИТАРИСТИКА
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По-скоро се появява една мисъл между ре-
довете – Библиотеките не са опасни, защо-
то не са посещавани – там ходят четящите, 
които са малко, но в сайтове влизат повече 
хора, там е „младото поколение”, това за 
което се твърди че няма култура на четене, 
затова нека му я създадем като затворим и 
този вход към литературата.

Хора, защитаващи Читанката, като блогъ-
ра Христо Блажев изтъкнаха, че подобни 
сайтове не само не вредят на книгоиздава-
нето, а напротив – стимулират хората да 
си купят книги, които иначе не биха. На 
тези, както и на повечето аргументи на за-
щитниците на свободното ползване на ли-
тература, нямаше реални отговори.

Връзката, която се опитват да ни наложат 
защитниците на подобни акции – че ко-
гато нещо се предлага безплатно, никой 
няма да си го закупи, просто не е реална. В 
много от случаите точно тези електронни 
копия са причината хората да си закупят 
оригинала, като това се отнася не само до 
книги, но и до филми и музика – съответ-
но да отидат на кино или да си купят CD.
Нека се спрем на хората, защитаващи за-
криването на  chitanka.info. Веселин Тодо-
ров е  председател на асоциация „Българ-
ска книга“, г-жа Василка Ванчева е нейн 
заместник-председател.  Освен това той 
ръководи изд. Сиела, а тя е собственик на 
ИК „ Емас”. В интервю от миналата годи-
на относно проблемите на книжния сек-
тор, Веселин Тодоров изказва очакване 
„че новото правителство ще осъзнае ва-
жната роля на книгите не само за живота 
на всеки един човек, но и за статуса и дос-
тойнството на цялата нация.”, запознава 

читателите на в-к Новинар с неизпълне-
ните обещания на държавата за субсидии 
по проекти, както и отбелязва факта, че 
„държавата ни е на последно място по за-
делени средства за закупуване на книги.”  
Притнеснително е твърдението му че „По 
статистика в доста държави от ЕС 60% от 
продукцията на издателствата се изкупува 
от библиотеките. В България максимумът 
е 2%. Ние не можем и да мечтаем за 60%, 
но бихме се радвали и на 5%. Иначе каза-
но, по стандарт държавата трябва да дава 
24 млн. лева за книги за библиотеките, ре-
ално отпуска 4 млн. лв., но засега не дава и 
1 млн. лв. Функцията й се свежда единстве-
но до изземване по 10 млн. лева от бранша 
всяка година под формата на ДДС.”   

Това, че държавата не отпуска достатъч-
но пъри за култура се тръби непрестанно. 
Това, че не отпуска пари за книги, за биб-
лиотеки, които да закупуват книги също е 
ясно . (Най-накрая се разгада проблемът 
с библиотечния фонд, за който бе само 
споменато в дебатите около Читанката, но 
не бе ясно обяснено какви са били преди 
и какви са в Европа политиките относно 
него.) Но тук следва да си поставим въпро-
са дали очакванията на обществото спря-
мо функциите на държавата отговарят на 
реалната политика, заявена от правител-
ството, дали тези очаквания са най-рента-
билни...
Интересно е мнението, което защитаваше 
и г-жа Василка Ванчева в сутрешния блок 
на Нова телевизия.
 „Това е пътя към цивилизацията. Спаз-
ването на закона...Обществен интерес се 
формулира от закона..В случая е накър-
нено правото на създателя на едно про-
изведение да получи възнаграждение за 
своя труд.. Има закон, който е съобразен 
с европейската практика, с европейското 
право...Наистина всеки има право на без-
платен достъп до информация и литера-
тура....но там е записано много добре кой 
го осигурява – не частни лица... Хората 
трябва да изискват от държавата да 
го осигури (това право на достъп) чрез 
библиотеките. Това е записано в доку-
ментите на UNESCO..” 

ХУМАНИТАРИСТИКА
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Какво значи всъщност правото на достъп 
до информация, заявено от Декларация-
та за правата на човека и по какъв начин 
може да го осигури една държава. Всеки 
човек е гражданин на своята държава и 
като такъв – част от нея. Наложително ли 
е държавата да изпълнява своите задълже-
ния към поданиците си толкова еднознач-
но и авторитарно, както се опитва да пред-
стави г-жа Ванчева? Не са ли гражданските 
инициативи, възникнали в границата на 
държавата и съгласно нейните закони, 
също проявление на тази държава, не уп-
ражняват ли нейните задължения?

Наблюдаваме отзвук от времето на соци-
ализма, един от многото, които до сега 
трябваше да са излекувани – а именно, че 
държавата може и трябва да контролира, 
насочва, развива всичко пряко.
Както за всичко, свързано с култура се по-
явява питането – държавата ли трябва да 
поеме на плещите си потдържането на 
книжнината? Защо сме граждани, ако не 
за да защитаваме, това което ни харесва, за 
да полагаме грижи за него, да го правим 
достъпно за други граждани...

При твърдения в подобен дух е време да 
поставим въпроса – за една и съща държа-
ва ли говорят тези хора – твърдейки, че Тя 
трябва да осигурява достъп до култура и 
прочее и тези, които разпространяват слу-
хове в медийното пространство, че в Бъл-
гария тържествува свободния пазар, че 
нашето общество е едно гражданско обще-
ство, или е на път да стане такова, и като 
цяло живеем в държава, почитаща либера-
лизма във всичките му форми.

Противоречието е огромно, а въпросът 
знае ли обществото какво иска, образова-
но ли е „граждански”, за да избере в как-
ва държава да живее, се набива все повече 
на очи. Трябва да си го напомняме посто-
янно – България от двадесет години НЕ е 
социалистическа страна, и по-важното не 
е страна с тоталитарен строй, независимо 
признат или не. България е в преход. Все-
ки път, когато някаква позитивна промя-

на се извърши се казва, че сме излезли от 
прехода и сме поели пътя към едно здра-
вословно и модерно общество, и всеки 
път, когато възникнат подобни мащабни 
обществени проблеми – свързани с неком-
петентност на управляващи структури, 
се заговаря как България май още не е из-
лязла от прехода. Интересно какъв е този 
преход, който продължава завинаги и как 
очаква който и да било държавата ни да го 
напусне, при положение, че гражданите, 
чиято промяна в съзнанието се очаква да 
бъде движеща машина за прогреса, не са 
много по-различни от тези, живели преди 
двадесет години – липсва реално познава-
не на проблемите на страната, структури-
те в нея и най-важното липсва осъзнаване 
на чувството на отговорност за собствено-
то си съществуване на всеки индивид. 
Никой не очаква да се превърнем в обще-
ство тип американско такова, където най-
същественото право, което е дадено на хо-
рата, е правото на инициативност и това е 
не просто право, дадено на хартия, а реа-
лизирана програма за случване живота на 
американските граждани.

ХУМАНИТАРИСТИКА
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Но все пак, време е и в нашето общество 
да настъпи просветление, относно това, 
докъде се простират възможностите на ин-
дивида в рамките на държавата – защото 
изказвания от рода на г-жа Ванчева звучат 
кощунствено.  А ако българското общество 
не е готово да поеме грижата само за себе 
си, тогава нека се върнем към управление, 
при което всички решения се взимат от ня-
кой друг.

И за да не бъдем толкова строги към съвре-
менниците ни, може би е добре да разгле-
даме проблема от малко по-различен ъгъл. 
Относно „затварянето” на chitanka.info се 
появиха твърдения, че това затваряне е на-
стъпило в стил „лична вражда”  - опреде-
лени издателства са сметнали, че подобно 
действие ще им донесе скок в печалбите. 
Но този частен случай илюстрира цялото 
ни общество – защото щом властимащите 
са готови толкова лесно и не съвсем закон-
но да прекратяват подобни инициативи, 
може би тук се крие невъзможността да се 
реализира истинско, дишащо гражданско 
общество у нас – тези, които се очаква да 
допуснат съществуването му, просто не 
желаят да се откажат от властта си, за да 
я предадат на отделния индивид. Май в 
България народът прекалено дълго е пре-
давал правата върху волята си на други 
– времето на Римската Империя на Цеза-
рите е отдавна отминало, но Цезарите не 
искат да си отидат.

Сравнение с налични подобни сай-
тове.

За разлика от тенденциите у нас, в Евро-
пейския съюз от 2005 година се развива 
проекта, наречен “i2010: Дигитални биб-
лиотеки”. Той е в съзвучие с европейската 
културна политика, целяща да се запазва 
богатството на европейското културно 
наследство. Дигитализирането на тексто-
ве от културно и историческо значение и 
предоставянето им за ползване в рамките 
на цялата европейска общност, ще осигу-
ри по-добра база за образование и прогрес 
в сферата на научно-изследователската 
дейност. Като член на ЕС България също 

се очаква да се включи в тази инициатива 
и да предостави в дигитализиран вариант 
част от културното си наследство. 

Въпреки това началото и в Европа и в Аме-
рика бе поставено трудно. Още при старти-
рането на проекта books.google, компани-
ята бе осъдена за нарушаване на авторски 
права. Това продължава да се случва и до 
днес (7 години по-късно) в частни случаи , 
като един от тях засяга пряко нашата дър-
жава – скоро се разрази конфликта, относ-
но сканираните български книги, които 
компанията искаше да качи онлайн. Но 
все пак повечето от книгите в онлайн-биб-
лиотеката на Гугъл се показват само час-
тично, единствено до тези, чиито авторски 
права са изтекли, или за които има изрич-
но позволение да бъдат качени, има пълен 
достъп. Гугъл не е единствения подобен 
проект – Проектът Гутенберг , сайтът Ги-
гапедия , други сайтове и лични блогове, 
на които са поместени огромен брой кни-
ги съществуват в необозрими количества . 
Трябва да споменем и тенденцията млади 
хора, започващи и учещи се да пишат, да 
публикуват творбите си в специални сай-
тове – някои от които напълно свободни, 
други  - имащи редакторски екип , както и 
на лични блогове, които до голяма степен 
представляват нещо средно между личен 
дневник и непрекъснато дописвани сбор-
ници с произведения . Най-вероятно тряб-
ва да положим доста дебела черта между 
сайтове, предоставящи произведения на 
писатели-любители и на изтъкнати таки-
ва, но това убеждение все по-често започва 
да отстъпва. Защото тук възниква въпро-
сът издателите ли са тези, които легитими-
рат таланта, а и в съвременния дигитали-
зиращ се свят не е ли нормално и очаквано 
литуратурата да се прави и в интернет. 
Прекия достъп, бързите и много оценки, 
препратките..създават един нов тип писа-
тели, които обаче по нищо не отстъпват 
на класиците – те просто живеят в друго 
време. 

Но това сравнение бе започнато с друга 
цел, а именно – защо на едни сайтове се 
позволява да съществуват, а на други не? 
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Кой е критерият за законност и според 
кого този критерий е реален? Да Гугъл са 
съдени многократно, но съдени, а не затва-
ряни без предупреждение (разбира се не 
искаме да сравняваме Читанката с проект 
от мащабите на Гугъл), много други сайто-
ве съществуват и срещу тях се е навдигало 
недоволство, но едно е молба за изтегляне 
на дадени произведения от сайта, а друго 
мерките на българските антимафиоти. Ос-
вен това, докато Читанка е иззета и затво-
рена (или поне е направен опит за това), 
други наши сайтове като Slovo, Liternet и 
SFBG са непокътнати. Дали твърдението 
на сайта на Словото, че са Сдружение с 
идеална цел ги спасява, или участието им 
и спечелването на конкурси за „Български 
сайт“? По смисъла на спечелените конкур-
си Словото е идентифицирано като „Ин-
формационен сайт“ и „Онлайн библиоте-
ка“ – значи понятието онлайн библиотека 
съществува. Защо обаче този статут не се 
признава на chitanka.info? Абсурдът се на-
бива на очи и единственото, което можем 
да направим е да съжаляваме не само че 
Рей Бредбъри  не е тук, но и че Камю си е 
отишъл.

Все пак с оглед „моралния” елемент от спо-
ра, който така често бе изтъкван, трябва да 
се спрем на притеснителната реплика от 
страна на преводача Веселин Радков, в су-
трешния блок на  bTV, според когото при-
чината да не се преиздават книги у нас, е 
наличието на подобни 
виртуални библиоте-
ки. Оставяме на стра-
на търгуването на тази 
позиция като „морална 
гледна точка”, защото 
няма никакъв морален 
проблем тук, само чис-
то финансов и правов. 
Да се докаже твърдени-
ето на г-н Радков е не-
възможно, да се опро-
вергае също, най-вече 
поради естеството на 
предаване на информа-
ция по електронен път. 
Спорът дали това пре-

даване повишава или понижава търсенето 
на същите екземпляри на хартиен носител 
е спор, воден навсякъде по света, на който 
засега няма еднозначен отговор.  Ето тук 
ще трябва да намесим реално етичната 
страна. Във време на дигитализация пред 
всички стои въпросът кой е правилният 
път, по който да се поеме – тоталният кон-
трол над личната собственост и забраната 
за преотстъпването й на други лица    или 
осигуряването на истински свободен дос-
тъп, път който изглежда засега се следва в 
Европа.
В същия дух на вървене към прогрес и но-
вовъведения, е добре да споменем накрая 
и навсякъде изтъкваните предимства на 
електронните книги. 

• Удобство за читателя, в сравнение 
със заемането от физически библиотеки – 
спестява се време, всяка книга е достъпна 
винаги, като освен това не присъства про-
блема с амортизацията й (който е неизме-
нен при физическите копия), читателят се 
радва на по-голямо разнообразие от книги 
–текстове, издания, преводи...

• Осигуряват достъп до литература 
на незрящи хора. 

• Електронните книги могат да бъ-
дат купувани и четени с помощта на елек-
тронни четци, които набират все по-голя-
ма популярност (iPad) в който случай не 
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може да се говори за погазване на каквито 
и да било права – просто закупуването се 
извършва по различен начин. 

Нормативната страна.

Едва ли случаят с Читанка би се радвал на 
такава медийна слава, ако драматичният 
елемент отсъстваше. Мъжката намесата 
на органите на реда от ГДБОП доста ряз-
ко увеличава интереса около скандалния 
случай. Тържествената сцена на изтръгва-
нето на сървъра на сайта налага  усещане 
за тоталната престъпност на деиствията 
на Читанка. За органите на реда вината е 
безусловно установена.  По думите на МВР 
преди достигането на тази драматична 
развръзка по случая Читанка е работено 
около година. Според създателя на сайтът 
– Борислав Манолов прясно случилите се 
събитията  изглеждат малко по различно. 
Първоначално той не е запознат с отнема-
нето на сървъра и се налага сам да издирва 
службите на ГДБОП, за да получи необ-
ходимата информация. Самият Борислав 
Манолов е подведен като свидетел по до-
съдебното производство и като такъв дава 
показания, но не е обвиняем по делото. 
Той отбелязва, че в началото дори имало 
неяснота около собствеността на Читанка.
 Появява се и проблема, дали е адекватна 
намесат на ГДБОП и не е ли съдът първата 
инстанция, към която обвинителите е не-
обходимо да се обърнат тоест следва изда-
телствата първо да  заведат дела в съда, да 
си докажат претенциите за притежавани 
права, да се докажат обвиненията за на-
рушения и оказани вреди, да се изчака съ-
дебното решение и след това да се вземат 
нужните мерки. 

Тук е моментът да се изясни въпроса с ав-
торските права, в неяснотата на който ся-
каш се корени целия проблем.
Право на възнаграждение при отдаване 
под наем или в заем

(2) За даване в заем на произведения или ек-
земпляри от носители, които ги съдържат, 
авторите им имат право на възнаграждение, 
дължимо от лицето, което ги дава в заем.
 (4) Алинея 2 не се прилага при даване в заем 
от държавни и общински културни организа-
ции, осъществяващи дейност на библиотеки, 
училищни, университетски и читалищни 
библиотеки.

Глава пета.
СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОИЗ-
ВЕДЕНИЯ

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 
01.01.2003 г.) (1) Без съгласието на носителя 
на авторското право и без заплащане на възна-
граждение е допустимо: 
9. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 
10.01.2006 г.) възпроизвеждането  на вече пуб-
ликувани произведения от общодостъпни биб-
лиотеки, учебни или други образователни за-
ведения, музеи и архивни учреждения, с учебна 
цел или с цел съхраняване на произведението, 
ако това не служи за търговски цели; 
Допълнителни разпоредби
§ 2. По смисъла на този закон: 
3. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 
05.05.2000 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила 
от 01.01.2003 г.) „възпроизвеждане на произве-
дение“ е прякото или непрякото размножава-
не в един или повече екземпляри на произведе-
нието или на част от него, по какъвто и да е 
начин и под каквато и да е форма, постоянна 
или временна, включително запаметяването 
му под цифрова форма в електронен носител

Цитирането на всички касаещи случая 
точки бе наложително – в много сайтове, 
блогове, дори при дебатите в медиите, 
бяха посочвани части от закона, не вина-
ги пълния, и много рядко изменението, 
обясняващо какво всъщност значи „въз-
произвеждане на произведение”. Точно то 
обаче, се оказва ключово за проблема – на 
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него се позовава и притежателят на сай-
та, в твърдението си, че няма нищо неле-
гално в chitanka.info.  Най-вероятно дори 
тази точка може да бъде тълкувана, като 
се каже, че въпреки позволението за запа-
метяване, не е дадено ясно позволение за 
разпространение. Като всеки закон, още 
повече като всеки закон в България, и този 
за да бъде разбран и следван правилно, е 
нужна намесата на юристи, които да дадат 
адекватно и компетентно обяснение. Но 
още нещо дразни желаещия да се запоз-
нае с нормативната страна на случая – за 
електронни библиотеки не се говори ни-
къде в законите – нито в този за авторските 
права, нито в този за обществените библи-
отеки. А това, колкото и да изглежда мало-
важно, не е, защото законът може да бъде 
тълкуван, можем да твърдим, че в точките, 
говорещи за запаметяване и предаване на 
различни видове информация и произве-
дения по цифров път, се съдържа всичко, 
което ни е необходимо за легитимирането 
на една онлайн библиотека, но това реал-
но не е така. Двете понятия трябва да бъдат 
свързани ( цифрофизиране и запазване на 
произведения и свободното им отдаване 
за ползване тип библиотечно), за онлайн 
библиотеките трябва да бъдат проведе-
ни реални дебати, както публични, така 
и специализирани и да бъде установено 
ясно в закона тяхното положение.
Проблемът в настоящия спор, обаче не 
се крие тук по простата причина, че за-
щитаващите акцията на ГДБОП дори не 
се позоваваха на тази част от закона – тя 
бе прескачана, премълчавана. Истината 
е, че въпреки цялото внимание, отделено 
на случая в медийното пространство, това 
внимание не беше достатъчно компетент-
но. Случаят Читанка остана в сферата на 
скандала и макар от страна на защитници-
те да бяха правени опити за позоваване на 
закона, те не бяха съвсем добре обоснова-
ни, а липсата на ответно мнение, на ком-
петентно такова, говори не само за евенту-
алните правови нарушения извършени от 
подателите на сигнала и от ГДБОП, но и 
за неграмотността във воденето на общест-
вен дебат.

Вместо заключение

Вместо заключение ни се струва адекватно 
да посочим едно произведение, често поя-
вяващо се във връзка с разглеждания слу-
чай. Произведение от един тип, който не 
спира да учудва човечеството – произведе-
ние написано по проблем, който е изглеж-
дал в света на фантазията, или поне на да-
лечната възможност при написването му, 
но превърнал се в много близък до реал-
ността след време. Става въпрос за произ-
ведението на Ричард Столман – Правото 
да четеш. В стила на цялата работа, а и на 
самия проблем, няма да го копираме, а ще 
дадем линк, към текстът му на български 
език във виртуалното пространство. 
http://www.gnu.org/philosophy/right-to-
read.bg.html

 Използвани източници

• http://chitanka.info/operation-mindcrime.html
• Закон за авторското право и сродните му пра-
ва - http://lex.bg/laws/ldoc/2133094401
• Закон за обществените библиотеки - http://lex.
bg/bg/laws/ldoc/2135636021
• Интервю с Веселин Тодоров – http://www.
novinar.net/news/veselin-todorov-malkite-izdatelstva-shte-
zaginat_MzA1MTsyNA==.html 
• Интервю с г-жа Василка Ванчева от 06.10.2009г 
- http://www.radioplovdiv.bg/index2.php?content=intervie
w&id=173Дебат по въпроса в сутрешния блок на БНТ 
от 25.06.2010г http://vbox7.com/play:9537bcd9
• Разговор в сутрешния блок на BTV от 25.06.2010 
- http://www.btv.bg/shows/tazi-sutrin/razgovori-gosti/
story/1205747423-Zashto_arestuvaha_sayta_chitankainfo.
html
• Дебат по въпроса в сутрешния блок на Нова те-
левизия от 24.06.2010 г http://vbox7.com/play:e8675e42

• http://www.lib.bg/index.php?option=com_content
&task=view&id=216&Itemid=118
• http://ec.europa.eu/information_society/activities/
digital_libraries/background/index_en.htm
• Една от статиите – отговори по случая Чи-
танка - http://www.gatchev.info/blog/?p=294
• Comission recommendation on the digitisation 
and online accessibility of cultural material and digital 
preservation http://ec.europa.eu/information_society/
activities/digital_libraries/doc/recommendation/comm_
recomm/en.pdf
• http://www.unesco.org/new/en/unesco/
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Разговорът между културите започва 
с познаването и любовта към родния 
език.

Вече се знае, че човешкото слово предста-
влява вибрация, енергийна и информа-
ционна вълна, която обхваща мигнове-
но цялото пространство на Вселената. А 
писмените знаци и звуковете на човешка-
та реч са само видимата, компенсаторна¹  
част на човешкото общуване.²

Словото е звуковият или писмен код за 
изява на енергийното и информацион-
но общуване между нас.³ Положителните 
мисли и думи са носители съответно на 
положителна енергия и информация. От-
рицателните – на отрицателна. Това един-
ство между думи и вид (положителна или 
отрицателна) енергия и информация, ко-
ито те пренасят, е заложено в нас самите 
още от утробата. Т.е. градивната (с малки 
изключения - разрушителна) сила на на-
шето физическо тяло е нашият роден език. 
Чрез думите, информацията, която посто-
янно получаваме и отдаваме, ние живеем, 
творим. Развиваме се. 

От друга страна е известно, че „в осно-
вата си граматиките на всички езици са 
универсални” – според Ноам Чомски. На 
езика на науката информациология това 
означава, че вибрациите на словесната 

енергия и информация на всички човеш-
ки езици са в резонанс. Привличат се пър-
вично.  Или - истинският разговор между 
културите започва тогава, когато се прозре 
и приеме реално съществуващата близост 
– още повече – първично единство между 
всички човешки езици. И тяхната равно-
поставеност.

Когато преди няколко години един поли-
тик от България, чието име историята ще 
забрави, предложи да пишем българските 
думи на латиница, повечето от нас усети-
ха, че става нещо нередно. Едно голямо 
зло, което протяга безмилостната си хват-
ка към нашето съкровено „Аз”. Веднага 
във видимото и невидимото пространство 
тръгна вълна от недоволство от безпар-
донното лекомислие на тези, които сме из-
брали за наши водачи.  Хората се питаха 
докъде ли е способна да стигне наглостта 
им в започналия процес на всеобща дебъл-
гаризация. 

Имат ли реално основание онези, които 
виждат в изместването на езика ни от чуж-
ди езици дори във всекидневното общува-
не основателна причина за тревога.  Макар 
в конкретния случай да ставало въпрос уж 
само за буквите. Но все отнякъде се започ-
ва, нали! 

Нашият избор – българският език!
(Версия На диалога между културите)

оБмеНът На Думи, На мисли – това е оБмеН На мощеН заряД от еНергия. това вече 
е НаучНо зНаНие!
в. тихоПлав, т. тихоПлав

Розалия Александрова, Медицински университет – гр. Пловдив
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И тогава нека се запитаме:
Напразно ли Паисий се е провикнал: „О, 
неразумни и юроде! Поради что се сра-
миш да се наречеш болгарин?” 
Излишни ли са усилията за възстановява-
нето на държавността ни, увенчана и беля-
зана с развитието на новобългарския език!
Или може би проникновеното познание 
на нашата същност в стихотворението на 
Иван Вазов „Българският език” е просто 
френетичен възглас в празното простран-
ство!

Да или не? Защо?
Основателната причина да защитаваме 
нашия роден български език се крие в по-
знаването на неговата първична същност. 
Не е достатъчно да се гордеем с езика на 
дедите ни и нашата историческа държав-
ност.

Не е достатъчно да пишем и говорим офи-
циално и неофициално в страната си на 
български език.

Не е достатъчно да защитаваме българ-
ския език от неговите хулители и поруга-
тели. Да заклеймяваме осквернителите му. 
В крак с времето сме длъжни да научим 
простата и ясна житейска и научна исти-
на: езикът – това сме самите ние, нашата 
невидима и видима същност. Нашата не-
видима и видима сила за оцеляване, за бъ-
деще в пространството на човешката ци-
вилизация.

Езикът – това сме самите ние.
Това не е текст от националистически пла-
кат. А научен извод, основан на постиже-
нията както на модерната физика, така и 
на модерната философия,  психология, 
математика, медицина, лингвистика и т.н. 
Означава, че ние съществуваме духовно и 
физически и постоянно в едно многолико 
енерго-информационно поле, което ни 
влияе и на което ние влияем, и чрез което 
осъществяваме своя житейски път с мисли 
и емоции, които изразяваме чрез думи, из-
речения, свързан текст. Или просто чрез 
логически и емоционални мисловни тран-
закции. 

Тук ще се опитаме да обясним този фено-
мен, като погледнем на българския език 
като на един от езиците на човешката ци-
вилизация.

Като казваме, че българският език е един 
от езиците на последната човешка циви-
лизация, ние не се опитваме да го сравня-
ваме, приравняваме или подравняваме с 
друг език или с други езици. А да го по-
гледнем като уникалния човешки белег на 
една земна цивилизация. 

Българският език е в основата на нашата 
национална матрица. В историята на света 
има много основни езици, които са зало-
жени в матрицата на съответната нация. 

Що е национална матрица? 
Това е невидимото поле на съзнанието на 
един народ. Но тя е и основа за видими-
те външни белези: на езика, литературата, 
бита, културата, територията и т.н.

Последните теории и изследвания доказа-
ха съществуването на съзнанието като не-
видимо фино материално поле. Учените 
А. Акимов, В. Волченко и Г. Дулнев твър-
дят, че „физическият носител на съзнани-
ето са торсионните полета.” (8, 154 с.)

Националното съзнание като част от съз-
нанието на човечеството и оттам – на 
Вселената - носи всички характеристики 
на човешкото съзнание. То представлява 
сбор, но не механичен, а духовен, от със-
тавляващите го личности, материална и 
духовна среда, култура, бит, които имат 
и историческо измерение, защото се раз-
виват. То се проявява с идеята, която го е 
предизвикала и която условно е наречена 
предначертание. По смисъла на физични-
те закони предначертанието е предвари-
телната идея или план за развитие на ма-
трицата. Или – тя, идеята на създаването, е 
самата матрица. 

Националният език е най-важният фи-
зически носител на съзнанието на един 
народ, по който се строят материалните 
обекти. Той притежава сила и устойчи-
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вост, които се доказват извън времето и 
конкретното географско пространство. 
Той е в постоянен резонанс (привличане) 
с нашето положително развитие. „Всяка 
дума, всеки звук, произнасян от нас, всяка 
мисъл, излъчвана от нас, изкривяват фи-
зическия вакуум около нас и създават тор-
сионни полета. Тези полета могат да бъдат 
с дясно или ляво въртене (в зависимост от 
мисълта или думата) и въздействието им 
върху всеки друг човек, а и върху нас са-
мите може да бъде (съответно –бел. моя) 
положително или отрицателно.”(6, 109 с.)
Уникалното съчетание между торсион-
ните полета на думите и мислите ни с на-
шите положителни емоции е гаранция за 
устойчивостта и силата на националната 
матрица. Нейната основа и предварителен 
план е националното съзнание. „Съзнани-
ето във финия свят представлява солитон, 
носещ голям обем от информация.”  

Следователно, когато характеризираме 
себе си, своето българско „Аз” – ние гово-
рим и мислим за неговата основа – нашия 
български език като видимо и невидимо 
пространство и фино материално поле. 
Според теорията за резонанса още при 
зачеването ни, в зародиш, е заложена гра-
дивната сила именно на българското сло-
во, на българската музика и танци, на бъл-
гарската природа.

Затова духовната храна за нас е нашето 
родно слово, с което мислим и чувстваме, 
назоваваме всичко около себе си и в себе 
си. Дълбочината на една дума се измерва 
от физичния резонанс до историческия и 
съвременен код. Всеки звук, смислово съ-
четание от звукове, думи или текст на бъл-
гарски език за нас е храна за финоматери-
алните ни тела. А това означава и чисто 
физическа устойчивост на телата ни.  След 
нашата физическа смърт  финоматериал-
ните тела се съхраняват и информацион-
ният пакет на нашето действие и взаимо-
действие с националната матрица остава. 
Това е така, защото човешката душа е без-
смъртна според най-новите изследвания, 
а всяко нейно превъплъщение на Земята я 
свързва с невидимите връзки на преодоле-

ния опит в дадена национална матрица.º
Националната матрица се изявява както 
чрез външни (видими) белези като език, 
литература, изкуство, религия, полити-
ка, образование, право, територия и т.н., 
също така и чрез невидимата спойка - (въ-
трешни) връзки (взаимодействащите си 
торсионни полета) на отделните външни 
белези и личностите, които са техни носи-
тели, т.е. цялата нация. Това са личности-
те от миналото, настоящето и бъдещето 
ни тук, в България, както и навсякъде по 
света. Някои учени, за които емоцията¹º е 
забранено удоволствие, смятат вълнени-
ето за съдбата на българския език прека-
лено, дори излишно, прикачват му епи-
тета „националистическо”. Такива хора 
не разбират какво означава ”вътрешната 
подвижност” на националната матрица 
и обединителната и оплождаща роля на 
родния език в този процес.  Нека се опита-
ме да разтълкуваме понятието „вътрешна 
подвижност”. В един процес на приема-
не и отдаване на енергия и информация, 
подвижността е самият процес, движени-
ето. То е сбор от процеси, които се наблю-
дават постоянно и регистрират от всички 
нас и на които реагираме: нашите мисли 
и чувства, нашите лични, групови кон-
такти, нашите общи вълнения, надежди 
и мечти и всичко материално, свързано с 
дотук изброените обекти. Невинаги тези 
процеси излизат наяве, на повърхността, 
т.е. в медийното пространство, но поня-
кога става и това.  Нека се запитаме защо 
от предаванията на телевизиите, най-гле-
даемо беше напоследък предаването „Бъл-
гарите” на Пламен Петков, което седмици 
наред обединяваше интереса на различни 
по възраст, образование и професия хора 
и което предизвика и у младите българи 
доста сериозен отклик. Този интерес, от-
където и да го погледнеш, говори за едно: 
„вътрешната подвижност” е преди всичко 
положителна подвижност и не означава 
само отхвърляне, а и приемане на факти и 
процеси от нашето общество, когато те са 
в резонанс с нашия път напред. Друг факт: 
мнозина виждат в емиграцията на българ-
ските младежи в развити икономически 
страни гибелни за обществото ни симп-
томи. Но кои остават в България? Това са 
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фактически по-устойчивите, по-дълбо-
ко свързаните с националната матрица и 
нейната съдба. Второ, тези, които са на-
пуснали територията на родината – дори 
и с лоши чувства, пак си остават част от 
националната матрица. „Подвижна” част, 
макар в тази подвижност да не се съдържат 
винаги само положителни характеристи-
ки. 

Ако се замислим за видимата „външна” 
устойчивост на националната ни матри-
ца в най-близък, медиен план, това е от-
порът срещу развихрилото се безнаказано 
съсипване на българското слово, най-ве-
че - от политическата класа, оскотяла от 
надлъгване и преяждане с материални 
блага и чуждопоклонничество. Но друга-
та, невидимата част, е свързана с нашето 
лично достойнство и самоуважение, което 
при контакт с други култури, преминава 
естествено в уважение към себеподобния. 
Така се оцелява – в личностен, национа-
лен и човешки план – с националния език. 
Той конкретизира изкристализиралата 
национална самобитност и мъдрост в ис-
тинска сила за настоящето и бъдещето. 
Точно усещането за вътрешната подвиж-
ност на националната ни матрица днес ни 
кара да представим този наглед необича-
ен подход към темата за глобализиращия 
се свят. Глобализация – да. Но духовна! А 
не – обезличаваща. Унищожителна. Лице-
мерно-икономическа. Имперска. За чове-
чеството това е спираловидно повторение 
на преживян, изстрадан и все повече осъз-
наван път. 

В българската национална матрица са 
кодирани историческият път на нашето 
преселение в тази земя. За някого това е 
най-важният обединителен признак.  На-
блюдават се външните белези, един от 
които е този на общата територия. Но все 
още малцина, като Петър Дънов, си дават 
сметка за главния вътрешен обединителен 
признак – нашата българска мисия на Зе-
мята. В общия път за оцеляването на чо-
вешката цивилизация. По пътя, който сме 
извървели и ще извървим. Тези думи не 
претендират да са силни, нито патетични, 

а отразяват реалното ни вглеждане, вни-
кване в ролята на националната ни матри-
ца, както и на всяка национална матрица 
от земната цивилизация.¹¹
Всички национални матрици са обедине-
ни в матрицата на човешката цивилиза-
ция и всяка изпълнява своето конкретно 
предназначение в сътрудничество с оста-
налите мисии от земния пъзел. И във всяка 
от тях езикът играе същата водеща роля 
както българският за нас. Във Вселената 
нищо не е изолирано. Или самотно. Или 
безсмислено. Всичко е обхванато от строй-
на функционална система, в която всеки 
отделен елемент носи съдържателно за 
системата присъствие.¹² Има йерархична 
последователност на системите, подсисте-
мите и всяка една влияе по един или друг 
начин на тези под нея и на тези над нея, 
като „отгоре надолу въздействието може 
да се разпространява по-лесно, отколкото 
отдолу нагоре.” (9, 129 с.) Системите се раз-
виват. Основен закон. Безплодното загива. 
Остава само онова, което живее и в мина-
лото, и в бъдещето. 

Когато говорим за диалог между култури-
те, трябва да имаме предвид следното: ма-
териалната и духовната култура не са две 
различни неща, само две различни нива 
на проявление на духовността. Т.е. те са 
едно цяло, проявено по различен начин. 
Както и в езиковите семейства, които осъ-
ществяват диалог на ниво праматрица. За-
това няма пречки за общуване, например 
между славяните, освен ако тези пречки не 
са вторично и целенасочено привнесени: 
чрез политика, икономика, външни кул-
турни прояви. Щом една идея съществува 
-  тя е реална.¹³ Невидимото поле е ней-
ната сила и основа за бъдещо развитие. 
Важна е идеята на общуването.(10) Ако 
идеята е отрицателна, тя няма да породи 
положителни последици. И в един момент 
ще отпадне. Пример за това е конкурсът 
на Евровизия, който е опорочен в самото 
начало по две причини. Всички песни се 
пеят само на английски език. След като 
пеят на чужд език, повечето от участници-
те не могат да изявят истинското си богат-
ство, своето ”аз” чрез своя роден език. Има 

ХУМАНИТАРИСТИКА


