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ОСНОВНИ АКЦЕНТИ 



К А В А Р Н А 



1. Модерните библиотеки 

 
 
 
 

СЪВРЕМЕННАТА ВИЗИЯ НА 
БИБЛИОТЕКИТЕ ПО СВЕТА 

 
 













2. Библиотеката - ретроспекция 



ЕДНА ОТМИНАЛА ЕПОХА 

Библиотеката през 1943 г. в 

кафенето на Панделчо Табаков  

Възродители на духовната 

култура в Каварна 



Запазване на книгите, като 
символ на знание и духовна 

култура 

През 1913 г. окупационните войски 
влизат в Южна Добруджа. Читали-
щата и училищата са закрити. За да не 
бъдат унищожени книгите, читалищ-
ните дейци решават да ги скрият от 
окупаторите. По–голямата част е 
укрита в тавана на тогавашното 
училище „Л. Каравелов”, а другата - 
раздадена за съхранение по домовете 
на граждани. 



Библиотеката в края на XX и 
началото на XXI век 

Традиционен каталог Библиотечен софтуер: модули 

азбучен 

систематичен 

заглавен 

книги 

читатели 

статии 

ретроконверсия –  

1878-1991 

инвентарна книга 

КДФ 



 
Традиционната библиотечна 

практика и новите технологии 



Прелом и ключови моменти 

1943 1963 2009 2010 

Библиотеката към НЧ “Съгласие-1890” – гр. Каварна изминава своя исторически път с 

ключови моменти в развитието си, определящи я  в настоящето като “съвременна 

модерна библиотека”. 



Качествено обслужване 

С отношение 

- да предразполагаме, 

да обслужваме, да 

накараме читателя да 

се върне при нас 

Мотивирани 

- да бъдем винаги най-

добрите в сферата си 

С опит 

- да прилагаме 

постоянно up-to-date 

умения в работата си 

Ерудирани 

- да търсим хоризонти за 

развитие на нещо ново в 

полза на обществото 

посредством знания 



3. Портрет на една съвременна 
читалищна библиотека 







С т а т и с т и к а 

Брой посещения в библиотеката след присъединяването 

ни към програмата  

“Глоб@лни библиотеки - България” 
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Общ брой 
посещения 

За ползване на 
компютри 

Заети библиотечни 
документи 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 



Посещаемост на читатели от 
различни възрастови групи 

2010-2012 г. 

 

ДЕТСКИ ОТДЕЛ 

ОТДЕЛ ВЪЗРАСТНИ 

* Статистиката е за периода 2010 – 2012 г. 

50% 

2010-2012 г. 

90% 

45% 

52% 48% 

  

Разпределение на посетителите в Библиотеката по НЧ 

“Съгласие-1890” – гр. Каварна по възрастови групи 

55% 



Партньори на нашата 
библиотека 

 

ГЛОБ@ЛНИ 

 БИБЛИОТЕКИ 

 

Т 

 

К 

 

И 
МЕСТЕН БИЗНЕС ОБЩИНА КАВАРНА 

ТВ САТ КАВАРНА УЧИЛИЩА 

ВЕСТНИК “ФАКЕЛ” ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

МЕСТНИ ТВОРЦИ КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА 

 

  НЧ “СЪГЛАСИЕ-

1890” 

ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В 

 ОБЩИНА КАВАРНА 



Нови възможности за местния бизнес за 
презентиране на дейността му, 

чрез новите технологии 



4. НОВ ЕТАП – ПОДЕМ И 
УСПЕХИ 



Позиция “Лидер” в  
община Каварна 

Привлякохме нови посетители, 

чрез маркетинг подходи 

Създадохме  база от заглавия 

за справочни нужди 

Получихме софтуер за незрящи 

и правно-юридически 

консултации 

Изградихме нови партньорства 



Читалня Заемна за 

Възрастни 
Детски 

отдел 



ОБЩУВАНЕ И РАБОТА С 

ПОТРЕБИТЕЛИ И 

ОБЩНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  

НА РАБОТАТА В  

ОБЩЕСТВЕНАТА БИБЛИОТЕКА 

УСЛУГИ В  

МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА 

 

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО, НАБИРАНЕ 

НА СРЕДСТВА И РАЗРАБОТВАНЕ 

НА ПРОЕКТИ 

ИКТ 

Благодарение на Програма “Глоб@лни 
библиотеки -България”,  библиотекарите 

преминаха обучения в общо 5 направления 



Множество етапи на развитие 

Обслужване 

Спечелихме много от опита и уменията си при 

работата си с посетители в библиотеката през 

годините, посредством преминатите 

множество обучения.  

   - качество 

   - мотивация 

- с помощта на 

общината, 

национални  и 

международни 

програми 

- С подкрепата 

на Програма 

“Глоб@лни 

библиотеки” и 

фондация 

Мелинда & Бил 

Гейтс 

- Интернет 

- Файлов обмен 

- Видеообмен 

- Каталогизиране 

Инвестиране 

Нови технологии 

Световния обмен 



Комбинирахме всичко и представихме новата си мисия и визия пред 

обществото. 

Изградихме цялостни продукти и 
услуги, чрез новите ИТ 

Полезни 

Гъвкави 

Модерни 



Бъдещи разработки 

БИБЛИОТЕКАТА към НЧ “СЪГЛАСИЕ-1890” 

гр. Каварна 

до 

2015 г. 

Уеб 

страница 
Дигитали-

зация на 

писмени 

източници 

Онлайн връзка  

с библиотекар 

Привличане 

 на посетители 

в уебинари 

 

Обучения  

по ИКТ 
 



Участие в 

проекти 

Взаимстване на 

добри 

библиотечни  

практики 

Подобряване 

работата с хора в 

неравностойно 

положение и 

малцинствени 

групи 

Иновативни 

подходи при 

работа с 

потребители на 

библиотеката 

Т.1 Т.2 

Т.4 Т.3 

Четири опорни точки за 
бъдещо развитие 



Библиотекар 



Благодарим Ви 
за вниманието! 

Изготвили:  

Живка Карагюлиева и Анна Томова 


