


“Ние сме достъпни , полезни и интересни”- 
мотото на библиотеката  
към НЧ ”Просвета 1900”, град Девня 

 
Програма “Глобални библиотеки”-
предостави възможност да се развием. 
 
Продължаваме с утвърждаването на 
библиотеката като важна и ценна културна 
институция. 
Вярваме и работим за идеята, че ”Добрата 
библиотека е огледало на местната 
общност”. 
 





Нашата реклама са: 
 Приветлив интериор 
 Дейности, предлагани на децата 
 Удовлетворени информационни 
потребности на ползватели 
 Инициативи за набиране на средства 
 Съвместни мероприятия с нашите 
партньори - ДЦХУ-Девня, ЦДГ, Музей на 
мозайките и община Девня 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Няма значение какъв е форматът на книгата-
традиционен, книжен или електронен -
важното е да се чете! 



 
 
 
 

Приобщаваме децата, откриваме пред тях мъдростта от 
книжките, стимулираме тяхната креативност и въображение. 
Развиваме  заложбите им с творчески изяви-конкурси, изложби,  
литературни четения, приложни изкуства,  пътешествия, 
фотографии 



 
 
 
 

Направихме експеримент - украсихме предмети от бита, 
прилагайки арт-техниката Декупаж. Старинно приложно 
изкуство, което не е толкова скъпо, възпитаващо естетика и усет 
към детайлите. 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 

Защо ни  харесват децата? 



 Предлагаме нетрадиционни форми на общуване с 
книгите и изкуствата. 
 Усвояват знания и опознават себе си. 
 Усъвършенстват техники и творческо въображение. 







Малко притеснени и развълнувани преди сценичната изява.  



Публиката ни е критична, нищо 
че е  на малко години! 



Интригуващи часове за нас и кандидат-библиотекарите, които 
се запознаха с някой от  задълженията ни и успешно се 
справиха с тях. 



Сериозни 
 и 

съсредоточени 



Всички “колеги” получиха 
похвални листи за отговорно 
свършената работа. 



Програмата на библиотеката е “видима” чрез уеб сайта  
на НЧ ”Просвета 1900”… 

Web: prosveta1900.alle.bg 



 и страницата на библиотеката във Фейсбук. 

 :Biblioteka_devnya 



 С много настроение се разходихме до най-високата точка  
на гр. Девня. 





Стигнахме крайната цел! 

Гледката на Девня си заслужаваше 
усилията! 



Посетихме библиотеката и етнографската сбирка  
в НЧ ”Илия Добрев 1899”, с.Манастир. 



Нашият домакин - Минка Георгиева ни приветства  
в уютната и слънчева библиотека. 



Потопихме се в бита и традициите на местните хора от края на  
19-ти и началото на 20-ти век.  

Пак ще отидем! 



Среща с любимите герои в  импровизирания  киносалон!  



Предлагаме на потребителите 
с  намалена  подвижност 
достъп  до  литературата чрез  
книгозаемане   извън       
библиотеката. 



          А може да направим и така! 



По покана на ДЦХУ гр. Девня наши читатели взеха участие в 
състезание по петанка и дартс. 



Петанка е стара провансалска игра.  





Читателите ни се отзоваха на нашия конкурс-
закачка с удоволствие и нетърпение. 



МИС ”КНИГОЛЮБКА” И МИСТЪР ”ЧИТАТЕЛ” 





ВДЪХНОВЕНИ И КРЕАТИВНИ 
 



СМЕЛО  ЕКСПЕРИМЕНТИРАМЕ  
 

Измайсторихме гипсови сувенирчета, украсени с 
декупаж, подходящи за подарък с послание -лично 

подбрано и написано. 
 



Общата цел на проекта е да допринесе за повишаването 
качеството на живот и трайната интеграция на най-
маргинализираните общности в Девня чрез прилагане на 
интегриран подход. Общата стойност на проекта е 
1 749 942,13 лв. 

УЧАСТИЕ  В ПРОЕКТ  “ИНТЕГРИРАН ЖИВОТ  В ОБЩНОСТТА ЗА 
ДЕЦАТА И ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ 

ОБЩИНА ДЕВНЯ” 
 



Библиотеката, в лицето  НЧ”Просвета” е асоцииран партньор в  
Проект   ” Интегра”. 
Участието ни е в дейност 4 : “Индивидуална и групова работа с 
деца и ученици за изграждане на  отношения на приемане и 
толерантност в рамките на обучителния процес”  по 
Направление  ”Достъп до образование”  

Проучване на миналото на 
Девненския край, запознаване с 
историята на града.Запазване и 
съхраняване на традициите, обичаите 
и фолклорното богатство  на родния 
край. 

ГРУПА  ПО КРАЕЗНАНИЕ И РОДОЛЮБИЕ 
 



БИБЛИОТЕКАТА  със съдействието на СОУ ”В.ЛЕВСКИ”- 
гр.ДЕВНЯ и ОБЩИНА ДЕВНЯ обяви Конкурс по повод  Деня на 
народните будители за есе, разказ, стихотворение и рисунка 
на тема “ПОКЛОН ПРЕД ВАС БУДИТЕЛИ НАРОДНИ”  

ДЕНЯ  НА  НАРОДНИТЕ  БУДИТЕЛИ 
 



В чест на нашите духовни и самоотвержени Будители, 
 на 31-ви октомври проведохме много емоционален и 
приятен празник в СОУ ”Васил Левски” 





Трябва да търсим повече от атрактивни начини да запалим 
младата аудитория, измерваща всичко в мегабайти, да 
прекрачи прага на библиотеката и да разлисти книжните 
страници. 
 

В името на читателя може и с парашут да скочим! 



А така ще успеем да изпълним новата роля на 
съвременната библиотека-да се превърне в място за  
социални срещи,нетрадиционни форми на общуване и 
пространство където намираме себе си! 



БЛАГОДАРЯ! 


