
БИБЛИОВОЙНА
(Момент от близкото минало)

Миналата седмица обществената библиотека се превърна в център на размирици, в 
които взеха участие най-малко хиляда и петстотин души. Неприятните сцени се разиграха, 
след  като  местните  читатели-абонати  узнали  по  неведоми  пътища  за  предстоящо 
получаването на дарение от три книги в библиотеката. Това по същество били първите 
нови книги от пет години насам и съвсем естествено вълнението достигнало критични 
стойности. Известно е че високите цени на печатното слово възпрепятстват много хора от 
покупка в книжарниците. Управителят на културното заведение възнамерявал да постави 
тихомълком книгите сред рафтовете, предчувствайки какво ще се случи, но най-вероятно 
била изтекла вътрешна информация. 

Рано сутринта  нетърпеливи граждани,  бленуващи да се докопат до новите книги, 
започнали да се увъртат край входа и съседните пейки. При първите удари на градския 
часовник, отброяващ деветия час, множеството се втурнало към библиотеката, като още 
на стълбището отпред станали стълкновения. Портиерката леля Стаматка разкри, че след 
отключването на входната врата едва успяла да отскочи встрани и да избегне съдбата на 
залепените  по  стените  тапети.  Най-младите,  бързи  и  тренирани  читатели  на  десетата 
секунда нахлули в заемната зала, което представлява нов световен рекорд в категорията 
„скоростно  влизане  в  обществена  сграда”.  Там  обаче  се  засуетили  и  пропилели  най-
чистите  си  шансове  да  се  снабдят  с  поне  една  от  книгите.  В  следващия  миг  като 
пълноводна река придошли и по-възрастните читатели и изходът от напреварата се обвил 
в  гъста  мъгла.  В  битка  влезли  разнообразни  оръжия  за  ръкопашен  бой  като  бастуни, 
магнитни колани и  пазарски  чанти  с  кисело  мляко.  Някои  граждани с  военна  закалка 
особено се развихрили, поразявайки всичко движещо се в радиус от три метра. Тук съвсем 
естествено  се  намесил  и  библиотечният  персонал,  нападайки  и  отбранявайки  се  с 
компютърни  клавиатури  и  няколкокилограмовите  томове  на  „История  на  България”, 
издание на БАН. Всеки удрял по когото и с каквото свари. Изпосъборили се цели рафтове 
и  стелажи.  В  суматохата  били  разкъсани  ценни  завеси  от  царско  време,  а  кристален 
полилей с двеста лампи изчезнал безследно. Поради прииждането на все повече и повече 
читатели и липсата на достатъчно място в сградата, битката се пренесла навън. В нея се 
включили както улични псета, така и сватбари от близкия ресторант. Спешно повиканите 
полицейски  и  пожарникарски  части  опитали  да  разпръснат  тълпата  с  водни струи,  но 
скоро отстъпили пред небивалия й напор и поради възможността гневът на хората да се 
насочи  срещу  тях.  Органите  на  реда  се  прегрупирали  зад  близките  ъгли,  изчаквайки 
въртолети с обещани от съседния град подкрепления. Размириците така и продължавали с 
нестихващи сили, когато директорът на библиотеката, качен върху покрива, съобщил през 
мощен  мегафон  неприятна  за  всички  новина.  Книгите,  които  сутринта  трябвало  да 
постъпят в местния фонд, били пренасочени от Дирекцията за култура към читалището в 
близко село. Там нуждата била по-голяма  — селцето не било получавало нова книга от 
петнайсет години. Набързо организиран събор се очаквало да отбележи дарението и дори 
натам вече прииждали хора от околните села. 

Вестта  покрусила  воюващите,  които  се  поизтупали  от  праха  и  се  разотишли  без 
повече инциденти.

Като  компенсация  за  нанесените  щети  местният  Общински  съвет  призовал  всеки 
съвестен гражданин да положи безплатен труд за възстановяване на пораженията. Още на 
следващия ден стотици души се записали в инциативата, привлечени и от допълнителен 
стимул.  Говори се,  че  все  пак  една  книга  е  пристигнала  в  библиотеката  и  нейде  чака 
щастливия си първи читател.

Варна, 08.06.2004


