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Регионална библиотека “Дора Габе 
”Програма "Глоб@лни библиотеки - България"  



Предизвикателствата на електронната революция – 
 в търсене на знание, информация и творчески опит 
  

• Портал към света на електронната информация 

• Традиционни пътища за предоставяне знание и информация 

Обществените библиотеки, разполагащи с модерно ИКТ оборудване: 
  
~ съдействат за подобряване живота на местните общности 

~ ключов партньор за постигането на някои от основните цели на Европейската 
   стратегия за развитие – Европа 2020 г. в сферата на заетостта, иновациите, 
   образованието и социалната интеграция 

~ предоставят свободен достъп до цифрова информация и ресурси, 
   разширяват предлагането и включват достъп до информационни и 
   комуникационни технологии като компютри и интернет, предлагат консултации от 
   обучени библиотекари и осигуряват пространство за обществени мероприятия 



Библиотеката – културно пространство  
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• Важен център за културното и художественото  
  развитие на общността 
 

• В подкрепа на културната ѝ идентичност 
 

• Предоставя достъп до  
 

 разнообразно местно, регионално и национално  
    културно наследство 
 международни образци 

 



• Създава и представя културни продукти 
 в самата библиотека  
 извън библиотеката              
 в интернет пространството 

• Проводник на идеи и стимул за духовно развитие на местната общност 
• Предоставя сцена за изява на творческия потенциал на хора от различни 
  възрасти и социални групи 

РБ «Дора Габе» с подкрепата на Програма «Глоб@лни библиотеки – България» 
разработва и предоставя нови, базирани на информационните и комуникационни 
технологии  е-услуги за потребителите  
 
Разработените услуги за Е-култура са насочени към предоставяне на културни 
продукти, организиране на културни събития и инициативи за местните общности 



 

Проекции на дейността с  
използване на новите технологии 
 
•  Културното наследство на края 
    чрез организиране на премиери на книги, изложби, творчески срещи, 
    викторини, юбилейни чествания, работни ателиета, концерти, 
    литературни уроци, презентации и уебинари  
•  Родовата памет  
    събиране на информация и създаване на родословни дървета 
•  Дигитализация  
    на местното книжовно наследство и предоставяне  
    на онлайн достъп 
•  Прожекции на филми за края  
    и за личности, свързани с него 

 



 

Проекции на дейността с  
използване на новите технологии 
 
•Живата култура на населеното място  
  възможности за популяризиране чрез интернет 
•Развитие на местните занаяти и възможности за пазарна реализация 
•Забележителности и културни маршрути  
  запознаване с историята, 
  културното наследство, изкуството на други страни или региони 

 Реклама на исторически паметници и обекти; Предоставяне на информация 
за исторически обекти, уникални занаяти и продукти, за селски туризъм 
  
Предлагане на календар на събития, фестивали, празници, програми на 
културни институции, които могат да бъдат посетени 
  
Събиране в библиотеките на рекламни листовки на културните институции в 
селището и района и предоставяне на гражданите 
  
Предлагане на сайта на библиотеката виртуални разходки сред местни 
забележителности, линкове към различни културни събития 
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Принципи 

 Зачитане на местните специфики и нужди  

 
 Фокус върху потребителя 

 
 Дългосрочни усилия вместо еднократна акция 

 
 Няколко дейности вместо единично събитие 

 
 Привличане на доброволци 

 
 Активни партньорства 

 
 Устойчивост и самофинансиране 



Премиера на книгата на добруджанската  
народна певица Верка Сидерова 

«Лале ли си. Моята автобиография» 

Премиера на книгата на Веселина Малчева 
«Преселени севернодобруджанци в град Добрич 

през 1940 година», по повод 70 години от 
подписването на Крайовския договор 

Представяне сборник “Краезнание” 

Живата култура на края и родовата памет 



Отбелязване 120-годишнината от рождението на Дора Габе 



 

Разнообразни прояви, посветени на бележитата добруджанка Дора Габе 



 

Представяне ученически изследвания за пролетно-

летните и есенно-зимните празници в Добруджа  
Заключителна представителна изява 

 на краеведски клуб „Следи във времето” 

Урок по краезнание, по повод 27 януари – 
Освобождението на Добрич от османско робство 

„Добруджа е моята родина” – викторина, по 
повод 130 г. от Освобождението на България 



Премиера на книгата на Ахил Карамузов  
 «Видни музикални дейци в Добрич през ХХ в.» 

Творческа среща, по повод 80-годишнината от рождението на  
музикалния педагог, историк и музиковед Ахил Карамузов   

Представяне творчеството на местни автори 



 

Премиера на стихосбирката на  
Марина Константинова «Навръх  тишината», художник Яким Дейков 

Премиера на книгата на Панайот Иванов „Истината за 
 прабългарската рунна азбука и за написаното с нея" 

 Среща-разговор, по повод 80-годишнината  
от рождението на краеведа Георги Топалов 

Представяне творчеството на местни автори 



 

Представяне на книгата за деца  
«Слънчева пътека» на Андрейана Цонева 

Представяне интерактивен диск „Меню за душата” 
и книгата “Писмо в бутилка” на Марина Константинова, художник Гинка Димова 

Представяне на списание «Антимовски хан» -
издание за животопис и култура 

Представяне творчеството на местни автори 
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Сцена за изява на творческия потенциал  на хора  
от различни възрасти и социални групи 



Изложба „Комикс-сцената в Германия и 
Швейцария“ и провеждане на уъркшоп с ученици 

Информационен ден  
«Ромите – произход, бит и култура»  

Визита по проект „Нови хоризонти” на ЦДГ № 29  
и партньори от  Великобритания, Португалия, Италия, Словакия, Турция  



 

Представяне книгите на проф. Розмари Стателова  
„През годините” и „Чуждата култура отблизо” 

Представяне  книгата на Соня Рув «Петър Увалиев или Пиер Рув: Един живот» 

Библиотеката отбелязва юбилея на Леда Милева Презентация „Майчина сълза", по повод  
110 г. от рождението на Ангел Каралийчев 

Достъп до националното културно наследство 



 

Достъп до националното културно наследство  
и международни образци 

Изложба ”Полска карикатура” Презентация  “200 г. от рождението на 
Фредерик Шопен” 

Изложба “Киноцентърът представя” 
Изложба  
“Библията – от възникването ѝ до днес” 



Информационен урок «Ереван – 
 Световна столица на книгата за 2012» 

Ролева игра „Искри от древността» за 
история,  забележителности, култура, литература и 

национална кухня на Италия, Гърция и Египет 

„Европейски столици на културата 2012 –  
Гимараеш, Португалия и Марибор, Словения” 

Виртуална разходка из Европа за запознаване с 
известни културни паметници в ЕС 

Достъп до международни образци 



 

Среща-разговор и мултимедийно пътешествие до Корея с Аврам Агов 

Прожекция на документален филм за Украйна Мултимедийно пътешествие от Висла до Марица 

Достъп до международни образци 



Дигитализация на местното книжовно наследство 

Дигитална колекция “Добруджа. Пощенски картички и фотографии 
от първата половина на ХХ в.”, включена в Европейската библиотека ЕUROPEANA 
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Прожекции на филми 
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Благодаря за вниманието! 
 
 

Галя Маринова 
pr@Ibdobrich.bg 


