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Защо Европа подкрепя  проект, 

насочен към традиционни дейности 

и обекти при съхраняване на 

печатни произведения като 

трансфер на иновации? 



Център за 

развитие на 

човешките 

ресурси 

 Специализираните  фирми за подвързване и 
съхраняване на  книги масово прекратяват 
бизнеса си през последните години. 
Подвързващото производство  в големите 
печатници  става автоматизирано и много 
работници губят работата си. Съответните 
секции в библиотеките постепенно изчезват 
заради ограничен бюджет,  малък брой 
посетители и експанзия  на  интернет търсене. 
Продължава негативната тенденция 
печатната и книгооформящата индустрия да 
прехвърля инвестициите си към Азия. 
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Наред  със затихващия бизнес на  подвързващите 
производства се проявяват и някои позитивни 
тенденции. През последните десетилетия нараства 
търсенето на художествени подвързии и се засилва 
интересът към интернет търговията на стари книги. 
Тази тенденция предизвиква и появата на ново 
поколение  професионалисти  за рестравация  и 
консервация на стари  книги  документи. Но как да 
отговорят на  изискванията на пазара, когато 
преобладаващата част от  производствените 
наръчниците и материали за обучение  също са 
остарели,  обхващат само част от дейностите и не 
съответстват на съвременното   търсене.  
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Вече се чувства необходимост от друг тип 
обучаващи средства, които да развиват 
съвременни предприемачески умения, 
междукултурна дейност, зелено 
производство и други.  

Главната цел на проекта е да предостави 
модерни материали и средства за 
професионално обучение за дейностите по 
изработване на художествени подвързии и  
реставрация на книги и хартиени документи и 
произведения.  
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Проектът е насочен към:  
 

• работници и водещи експерти в рестраврационните звена на 
библиотеки, архиви и музеи;  

• студенти и млади творци, които искат да се  развиват и   
изязяват в художествената подвързия;  

• самонаети подвързачи и работници в малки работилници и 
ателиета;  

• безработни бивши работници в печатници и подвързващи 
подразделения;  

• безработни, които желаят да развиват предприемачески и 
професионални  умения в тази област. 
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Проектът се изпълнява от консорциум от 
институции и организации от България, 
Холандия, Италия и Австрия. 

 

Централна библиотека на БАН е 
координатор, административен и финансов 
мениджър на проекта. 
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Вторият партньор от България е  Студентското 
общество за компютърно изкуство – нестопанска 
организация с 8 клона в страната, която е участвала 
в над 10 проекта от програмата  ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 
ЦЕЛИЯ ЖИВОТ  и над 100 други национални и 
международни проекти и начинания. На 
Студентското общество принадлежи публикацията 
„Стари книги и компютърни изкуства”,  участие в 
семинари и обучителни прояви по калиграфия, 
дизайн на шрифтове и книги в рамките на 
международния фестивал  Computer Space, те са 
създатели на електронно портфолио  и базирана на 
компютърни игри система  за професионална 
ориентация. 
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Fratelli Alinari.  
Fondazione per la Storia della Fotografia от Италия. 
Фратели Алинари е най-старата в света компания в 
областта на фотографията . Естествено, нейната 
отличителна област е история на фотографията – 
изучаване и съхраняване на фоторафското 
наследство на Фратели Алинари  с цел образование  
и разпространение на знания за историята на 
фотографията. Алинари притежава най-голямата в 
света фотографска албумна  колекция  и разбира се  
изключителен опит при  подвързване, съхраняване и 
реставрация на фотографски албуми. 
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Stichting Restauratie en Educatie  

фондация от Холандия, която разработва и 
внедрява обучителни материали и 
дидактични модули за професионално  
образование в областта на реставрацията на 
книги и документи. Повече от 20 години 
фондацията се занимава с подвързване и 
обновяване на книгохранилища в държавни 
библиотеки  и архиви в големите градове на 
Холандия. 
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Karl Franzen-Universitat Graz – висш 
институт, чийто център за изучаване 
на писменото културно наследство 
съхранява над 2200 средновековни 
ръкописа и над 280 хиляди стари и 
редки ниги. Силно представен отдел 
за дигитализация  на стари книги  и 
ръкописи. 
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Партнъорите в консорциума  ще направят оценка 
на съществуващите  материали – главно в 
Австрия, Холания и Италия -   за професионално 
обучение в областта на подвързване и 
рестраврация на документи. Ще бъдат изработени 
съвременни, модулно базирани наръчници и 
електронни материали за художествено 
оформление на типове подвързии  за съхраняване 
и излагане на стари книги и документи. Ще бъдат 
изработени онлайн подходи за разпространение на 
техниките и знанията, за да се развива 
общественият интерес към старите книги, 
документи и фотографски изображения. 
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Създадените в процеса на проекта нови продукти 
ще бъдат тествани не само в таргет групите в 
партнъорските страни, но и в други европейски 
държави, като ще получат международно 
утвърждаване по време на пилотните дейности и 
демонстраци. За пръв път в тази област чрез 
проекта ще бъде предоставен свободен достъп до 
пълен набор от материали за обучение и 
практическо,  компютърно подпомагано 
производство на подвързии за книжна и 
фотографска реставрация и съхраняване.  
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Проектът ще предложи на свободен достъп  
CAidD toolkit  за дизайн на подвързии чрез 
визуална комбинация на елементите – 
основа на подвързията, материал за 
изработването й, орнаменти, клипсове, 
водни знаци, декорации и други. Модулите, 
наръчниците и средствата ще бъдат 
онлайн достъпни и след края на проекта  в 
основните езикови версии – английски, 
български, италиански, холандски и немски.  
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