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„Спаси книга“– 
ненужното за един 
е съкровище за друг

Днес ще Ви разкажа за 
един човек, носещ бу-
ден дух, който, сблъск-
вайки се с изхвърлени 
книги, не просто се 

възмущава, а решава да поеме не-
щата в свои ръце. И успява – бла-
годарение на социалните мрежи и 
подкрепата на много хора, които 
припознават каузата като близка, 
се ражда Акция „Спаси книга“, коя-
то прави точно това – дава нов жи-
вот и нови стопани на книгите. 

Схемата е лесна – хора 
изпращат книгите си до 
Николай Падалски, който 
на свой ред поема достав-
ката им, описва, преглежда, 
подрежда и снима всяко 
ново заглавие. Сетне пуска 
снимките в специално съз-
дадена група във Фейсбук, 
където хората ги пожела-
ват и получават безвъз-
мездно, заплащайки само 
стойността на доставката. 
Това е – звучи лесно, а се случва за 
първи път!

Повече за мотивацията, книгите, че-
тящите и нечетящите, разказва – спаси-
телят на книги Николай Падалски. 

– Г-н Падалски, Акция „Спаси 
книга“ е нещо, което не се е случва-
ло до сега в България. Как се роди 
идеята за това?

– Всичко стана абсолютно слу-
чайно. Две мои познати заминаваха 
за чужбина и ми оставиха книгите 
си, като ми казаха да правя с тях, как-
вото намеря за добре. Аз ги снимах 
и публикувах в личния си Фейсбук 
профил като безплатни книги. Резул-
татът беше светкавичен. Хората ми 
пишеха и питаха за още книги. Така 
започна всичко.

– Ще ни разкажете ли повече за 
себе си? Кой е човекът зад Акцията?

– Казвам се Николай Падалски. 
На 51 години съм и живея в Русе. По 
професия съм технически ръково-
дител на строителни обекти по жп 
строителството, нещо, което, както 
сами разбирате е много, много далеч-
но от книгите. 

– Работата изисква много време 
и себеотдаване. Какво Ви мотивира? 

– Изпитвам голямо удоволствие 
от резултатите и от поло-
жителния заряд на хора-
та, с които общувам. Това 
е един нов, по-хубав свят. 
Ежедневно ми пишат меж-
ду 150 и 200 души със заяв-
ки за книги. Всичко това ме 
радва и ме кара да вярвам, 
че има смисъл. 

– Това, което правите, е 
наистина достойно за въз-
хищение – чувствате ли се 
като будител? 

– Чувствам си жив и полезен на 
обществото. Това е най-важното. Аз 
съм просто човек с будна съвет. 

– Къде съхранявате книгите, 
докато те отпътуват към новите си 
собственици? 

– Имам, заради друг страничен 
бизнес, големи складови помеще-
ния, които съм приспособил съвсем 

Една от най-тъжните гледки е да видиш книга, изхвърлена на боклука. Какво остава пък за купчина от класи-
ческа литература, оставена до контейнера. След подобна картина, неминуемо идва въпросът „Защо?“. Защо 
се случва нещо подобно и дошло ли е време това, което в миналото е било смятано за ценност, да се изхвър-
ля? Отговори не е като да няма – разчистване на тавани и мазета, ограничено пространство в апартаменти, 
унаследяване или купуване на стара къща, пълна с книги. Библиотеките често отказват дарения на стари 
книги, които вече имат във фондовете си, вторичните суровини изкупуват хартията за жълти стотинки… и, 
събирайки всичко това, в един момент се сблъскваме с Дебелянов или Смирненски, изхвърляйки си боклука. 
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импровизирано в библиотека. Има 
стелажи, рафтове… и много кашони. 
Малко е първобитно, но засега вър-
ши работа. Свалих над 10 кг, откакто 
започна акцията. Ежедневната тре-
нировка е пренасяне на стотина ки-
лограма книги. Значи, освен всичко, 
е и здравословно (смее се).

– Какво друго освен книги при-
емате? 

– Грамофонни плочи, речници, 
списания…, само да са здрави и за-
пазени. По-добре при нас и после по 
пътя към друг собственик, отколкото 
на боклука. 

– Какъв е профилът на хората, 
които търсят книги? Младите хора 
заинтересовани ли са от Акцията? 

– Всякакви хора ми пишат и се 
обаждат. Няма ограничена възрасто-
ва или друга група хора. И работещи, 
и учащи, и пенсионери. От цяла Бъл-
гария. Шарен профил и разнолик. 
Това е хубаво.

– Имате ли представа колко кни-
ги сте изпратили от началото на Ак-

ция „Спаси книга“? 
– За 2 месеца съм изпълнил към 

3000 заявки. Ако има средно по 4–5 
книги в заявка, значи към 13–14 000 
книги са обработени и с нови соб-
ственици.

– Какви заглавия и жанрове 
преобладават в книгите, които по-
лучавате? 

– Абсолютно всичко. И романи: 
любовни, исторически; техническа 
литература; медицински справочни-
ци... всичко, за което се сещате и го 
има в книгоиздаването.

– А какви най-често търсят хо-
рата, които поръчват?

– Търсят се всякакви. Много ме-
дицински и изобщо специализирана 
литература. Българска литература 
много. Детските книги на всякакви 
езици изчезват още на деня. Всъщ-
ност книгите като цяло не се задър-
жат за дълго тук, бързо отпътуват 
към новите си собственици. 

– Според Вас клише ли е изра-
зът, че българинът не чете? 

– Разбира се, че чете, но на мен ми 
се иска да е повече. И силно се надя-
вам Акция „Спаси книга“ да допри-
несе за това да се чете повече. Защото 
какво оправдание да имаш, когато 
книгата е безплатна?

– Коя е Вашата любима книга? 
– Обичам руската и френската 

класика: Балзак, Юго, Пушкин, Гогол. 
Българските класици – Вазов, Елин 
Пелин, Чудомир.

– Какви са плановете Ви за ини-
циативата? 

– Моите цели и планове са били 
винаги големи и почти безгранични. 
Не съм реалист. Мечтател съм и наи-
вен много, може би. Акцията искам 
да придобие национални размери и 
да стане нещо наистина голямо като 
организация и мащабност. Само жи-
вот и здраве да е.

– И като за финал: Любимият Ви 
цитат от книга е… 

– Не толкова цитат, колкото девиз: 
„Когато искаш, намираш начини, кога-
то не искаш, търсиш оправдания!“ ◆


