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Информационни услуги и инициативи  

 

 безплатни 

 

Основни  

Заемане на книги за дома 

Ползване на книги, документи, периодични издания и др. ресурси в читалните на 

библиотеките 

Предоставяне на  базисна вербална библиографска и фактографска  информация  

Интернет достъп за образователни, социални и научни цели 

Достъп до електронни каталози 

Достъп до специализирани каталози  с анотации 

Готови електронни библиографии 

Електронен достъп до бази данни на Общинските съвети 

Виртуална справочна служба „Попитай библиотекаря” 

Издаване  на електронни карти 

Запазване, презаписване и връщане на книги 24 часа 

SMS подсещане за срок за връщане 

Абонамент за електронни бюлетини  за новопостъпилите издания/ изисква се 

регистрация/ 

Телевизионни  и радио покани за инициативи с участие на библиотеката 

Телевизионни  и радио представяния с кратки анотации на новопостъпилите ресурси  

Абонамент за електронни покани за инициативи на библиотеката/ изисква се 

регистрация/ 

SMS покани за инициативи на библиотеката/ изисква се регистрация/ 

Електронно преброяване 

Други  

 

Електронен достъп до местни институции, служби, организации, фирми и др. 

Община 

Здравни заведения 

Училища, университети, колежи 

Детски градини 

Работни места 

Работа в чужбина 

Професионално образование 

Социални служби 

Дневни центрове за хора с увреждания 

Домове за възрастни, хосписи 

Приюти за бездомни 

Домове за интеграция на бежанци 

Институции за лечение на алкохолизъм и наркомания 
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Служби по геодезия и картография 

Паметници на културата с местно значение 

Градски/ селски празници, фестивали и местни атракции 

Туристически обекти и маршрути 

Хотели, къщи за гости 

Културни и етнически клубове  

Религиозни храмове 

Музеи, галерии, архиви,  исторически  и землячески дружества 

Спортни зали и комплекси 

Неправителствени организации, асоциации, сдружения, граждански инициативи 

Телефон за жени, пострадали от насилие 

Телефон за деца, пострадали от насилие 

Телефон за борба с корупцията 

Адвокати, нотариуси 

Медии 

Магазини и търговски обекти 

Фирми 

Проекти  

Търгове 

Други   

 

Електронен достъп до държавни и европейски институции  

Държавен вестник 

Народно събрание 

Правителство, министерства 

Държавни агенции  

Президент  

Омбудсман 

Европейски съюз 

Европейска комисия 

Европейски програми и проекти 

Национален статистически институт 

Национална агенция за приходите 

Търговски регистър 

Агенция за защита от дискриминация 

Съюз на потребителите 

Други 
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 платени  
 

Заемане на книги от други български и чуждестранни библиотеки 

Изработване и предоставяне на писмена библиографска информация  

Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания 

Достъп до някои специализирани ресурси и бази данни 

Помощ в попълване на документи 

Сканиране и електронна доставка на документи   

Копиране на документи 

Изработване на бланки на фирми, земеделски стопани, граждански организации и др. 

Ламиниране на документи 

Дизайн и изработване на обяви, покани, визитки, декларации, документи, некролози и 

др. 

Дизайн и изработване на рекламни продукти 

Дигитализация на семейни архиви 

Записи и презаписи на музикални произведения 

Цифровизиране на грамофонни плочи 

Изработване на уеб сайтове на организации, фирми, къщи за гости, хотели и др. 

Изработване на мултимедийни презентации на фирми, организации и др. 

Изработване на туристически мултимедийни продукти 

Обработка на електронни снимки 

Провеждане на онлайн семинари  

Консултиране и изготвяне на проекти 

Изработване на бази данни за училища, организации, фирми и др. 

Изработване на електронна история на селища  

Други 

 

 

 

 

Образователни услуги, курсове, обучения  

 

 безплатни  

 

Инструкции за: 

Работа с електронни каталози  

Работа с  бази данни 

Регистриране на електронна поща 

Попълване на документи и формуляри 

Самостоятелно изработване на библиографски справки 

Търсене на информация в Държавен вестник 
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Работа с  продуктите на Сиела 

Достъп до местно, национално и Европейско законодателство  

Работа в чужбина 

Търсене на банкова информация  

Проверяване на здравноосигурителни  и пенсионни вноски  

Проверяване на текущи сметки  

Обяви за продажби на жилища, земя, коли и др. 

Други 

 

 

Центрове за самообразование и споделяне на опит 

/Разполагат с пространство и офиси за самостоятелни и групови проучвания;   

зона с компютри и материали за самостоятелна подготовка,  вкл. дистанционно образование/ 

 

Центрове за търсещи работа 

 

Достъп до тестове за професионално ориентиране  

Електронен достъп до информация за курсове, професионално образование, 

преквалификация  и др. 

База данни за надомна работа – информация, закони, работодатели 

Помощ в изработване на документи за кандидатстване за работа, вкл. Еuropass 

Книжни и електронни ресурси с насоки за намиране на работа 

Директен достъп до информация  за работни места 

 

Бизнес центрове 

 

Достъп до книжни и електронни колекции в помощ на бизнеса 

Електронен достъп до фирмите в България 

Електронен достъп до фирми на територията на Европейския съюз.  

Помощ в търсене на бизнес партньори в ЕС. 

Семинари по креативност 

Семинари „Как да развием успешен бизнес” 

Срещи с успели хора от бизнеса 

 

Центрове за земеделски стопани 

 

Достъп до нормативни документи 

Помощ в попълване на анкетна карта 

Достъп до финансиращи програми 

Електронен достъп до актуална информация 

Достъп до информация за данъци, счетоводство  

 

Центрове за местно културно – историческо наследство 
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Достъп до местни архиви  

Достъп до местни дигитални/ електронни колекции от документи и снимки 

Машина на времето/ музейни, видео и дигитални инсталации в библиотеките с 

познавателни цели/ 

Клубове/инициативи за издирване, съхраняване и опазване на местната история 

Електронна история на българския бит и култура / обединени дигитални ресурси на 

местни семейни архиви и снимки/ 

 

Чуждоезикови читални 

 

Достъп до софтуерни продукти и апаратура за самообразование 

Достъп до електронни двуезични речници 

Достъп до образователни ресурси, необходими тестови материали 

Книжни и електронни колекции 

 

 

Американски центрове/ ще се доработи/ 

 

Ресурсни центрове на Гьоте институт/ ще се доработи/ 

 

 

Свободни университети за възрастни. Популярни и научни лектории/  организират се 

чрез партньорства, по проекти или с помощта на доброволци/ 

 

Стратегии за здраве и дълголетие  

История на литературата и книгата 

История на музиката  

Източни философии 

История на изкуствата 

Как да развием вътрешния си потенциал 

Промени в климата 

Енергоспестяване и възобновяеми енергийни източници 

Други 

 

 

 платени 
 част от услугите се организират по проекти и са безплатни за безработни, пенсионери и 

граждани с увреждания  

 курсовете по програма „Аз мога” са безплатни за граждани, работещи на трудов договор 

 

  

Обучения/ курсове по компютърни науки/ лицензирани центрове или услуги/ 
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Основна компютърна грамотност, електронна поща  

Изготвяне на документи за кандидатстване за работа/ автобиография, мотивационно 

писмо и др./ 

Информационна грамотност за граждани, фирми и служители/ изработване на умения за 

ефективно търсене, намиране и  филтриране на информация;  работа с  търсачки и бази данни/ 

Попълване на формуляри, декларации и др. 

Използване на социалните мрежи фейсбук, скайп  и др. 

Е- банкиране  

Въведение в дистанционното обучение 

Създаване на родословно дърво  

Уеб дизайн/ изработване на уеб сайтове/ 

Обработка на снимки/ работа с фотошоп/  

Сканиране и обработка на текстове / работа с Fine reader/   

Изработване на мултимедийни презентации  

Графичен дизайн 

Изработване на рекламни продукти 

Създаване на електронни музикални продукти  

Създаване и модериране на интернет-форуми  

Статистическа  обработка на информация  /SPSS/ за културни организации, фирми и 

др. 

Курс за популяризиране на сайтове в мрежата /SEO – search engine optimization/ за 

фирми, организации и др. 

 

 

Обучения/ курсове свързани с работа и  бизнес/ лицензирани центрове или услуги/. 

 

Семинари  по представяне и запознаване с  най-търсените професии в България и 

чужбина и др. 

Финансова грамотност 

Обучения в изработване на проекти за неправителствени организации, фирми, 

неформални групи и др. 

Инструкции по регистриране на фирма 

Обучения по счетоводство на малка фирма 

Данъци, счетоводство за земеделски стопани 

Семинари „ Как да развием успешен бизнес” 

 

 

Професионално образование/ лицензирани центрове или услуги/. Професии:  

1. 

2. 

3. 
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Чуждоезиково обучение/ лицензирани центрове или услуги/. Езици: 

1. 

2. 

3. 

 

 

Издателски услуги 
/ платени; по поръчка на организации, фирми, граждани и др./ 

 

Изработване на визитки, покани и др. 

Изработване на бюлетини 

Изработване на рекламни материали 

Изработване на хартиени и електронни книги 

Изработване на аудио книги 

 

 

 
 

Услуги и инициативи  в  подкрепа на гражданското  общество  и  

пряката демокрация 

 
 библиотеките предоставят безвъзмездно пространства  за срещи и възмездно 

пространства за публични изяви на местни организации и неформални групи на 

гражданското общество 

 специализираните колекции и инициативи се изработват и организират по проекти и 

чрез партньорства със заинтересованите групи и държавни структури 

 

 

Граждански ъгъл 

 

Директен достъп до сайтовете на неправителствените организации в България. 

Достъп до специализирани колекции за управление на граждански инициативи 

Срещи на местни организации и неформални групи на гражданското общество 

Публични дискусии по теми от значение за местната общност и страната 

Подкрепа в стартиране на  граждански инициативи 

 

     

Парламентарен ъгъл 

  

 Директен достъп до сайта на Българския парламент 
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 Достъп до специализирани колекции  

 Публични регулярни срещи и дискусии по текущи проектозакони с местни  

 депутати от различни партии 

 

 

Европейски ъгъл 

 

 Директен достъп до сайтовете на ЕС 

 Публични срещи и дискусии с български евродепутати по  проектозакони на  

 Европейския съюз 

 

 

Потребителски ъгъл 

 

 Директен достъп до сайта на  Съюза на потребителите 

 Достъп до българското и европейското законодателството по темата 

 Изграждане на местни клубове на потребителите  

 Публични дискусии и инициативи за информация и разяснения на  правата на  

потребителя 

 

 

Центрове за борба с корупцията  

 

Директен достъп до Центъра за борба с корупцията 

Изграждане на местни клубове за борба с корупцията 

Организиране на публични срещи и дискусии с компетентни органи 

 

 

 

Услуги и инициативи  за деца, ученици, младежи и семейства 

 

 За най-малките и техните семейства 

 

 безплатни 

 

Стаи за преобличане на бебета 

Паркинги за колички 

Baby time”- забавления за бебета 

Клуб - библиотека за младия родител с лектории, прожекции на филми  и дискусии, 

напр. : 

   „За бременната жена” 

   „Първа помощ за бебета” 
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   „Стъпки в растежа на вашето дете” 

Клуб „ Съботно забавно четене” / с участие на актьори, ученици от театрални трупи, 

родители и др. доброволци/  

Зона  за срещи „Баби и бебета” 

Занималня за малки деца 

Летни дни на приказките 

Летни творчески програми/ театър, керамика, рисуване, пеене и музика, танци и др./ 

Малка библиотека в детската градина 

Заемане на книги чрез детската градина 

„Зачитане” на книги в детските градини 

 

    

За учениците 

 

 безплатни 

 

Информационно – Образователни/ организират се чрез партньорства, по проекти или с 

помощта на доброволци/ 

 

Достъп до книжни и електронни колекции 

Електронна  читалня/ само с киндъли/ 

Препоръчителни списъци на книги за четене, свързани с училищната програма 

Каталози  с анотации  

Зони/ занимални/ за самоподготовка за училище 

Директен достъп до образователни портали 

Учебни часове сред книгите и компютрите 

Образователни игри 

Семинари по решаване на конфликти и снижаване на агресията 

Други   

 

Развлекателни/ организират се чрез партньорства, по проекти или с помощта на доброволци/ 

 

Директен достъп до забавни детски  портали 

Зона за компютърни игри 

Ден на компютърните игри 

Конкурси, състезания, викторини 

Маратони на четенето 

Лятно забавно четене 

Седмица на детската книга  

Дискотека в библиотеката 

Срещи- забавления с деца от институции 

Представяне на детски автори (писатели, илюстратори, преводачи) и книги 
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Представяне на популярни професии от успели личности 

Срещи с популярни личности, подкрепящи инициативите на библиотеките  - спортисти, 

музиканти, актьори и др. 

Интернет репортерство  

Онлайн радио „Гласът на децата” 

Други 

 

Клубове/ организират се чрез партньорства, по проекти или с помощта на доброволци/ 

  

Клубове „ Аз обичам България” /за местна история, география, традиции, екология, туризъм 

и др. с изучаване на място,  създаване и публично представяне на мултимедийни продукти/   

Клубове  „Прозорец към културите”/ запознаване  с различните култури чрез изработване и 

представяне на мултимедийни продукти/  

Клубове за детски граждански инициативи и проекти. 

Други  

 

 

 платени 

 

Курсове 

 

Чужди езици/ лицензирани центрове или услуги/ 

Артистични работилници – театър, изкуства, танци, изложби 

Създаване на електронно родословно дърво  

Уеб дизайн/ изработване на уеб сайтове/ 

Обработка на снимки/ работа с фотошоп/  

Сканиране и обработка на текстове / работа с Fine reader/   

Изработване на мултимедийни презентации  

Графичен дизайн 

Изработване на рекламни продукти 

Създаване на електронни музикални продукти  

Създаване и модериране на интернет-форуми  

Безопасност – на пътя, в интернет, в училище 

Забавни занимания за повишаване на вниманието, развитие на абстрактното мислене 

и подобряване на паметта 

Други  

 

 

Детски парти клубове 
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Тийнейджърско-младежка зона 

 

 безплатни 

 

Директен достъп до образователни портали 

Електронни колекции за подготовка за матури и кандидатстудентски изпити 

Електронна читалня/ само с киндъли/ 

 

  

Клубове/ организират се по проекти или с помощта на доброволци/ 

 

Дискусионни клубове  „Електронен читател „ 

Клубове „ Аз обичам България” /за местна история, география, традиции, екология,  туризъм  

и др. с изучаване на място,  създаване и публично представяне на мултимедийни продукти/  

Клубове  „Прозорец към културите”/ запознаване  с различните култури чрез изработване и 

представяне на мултимедийни продукти/  

Клубове „Млад  изследовател”  

Клубове  „Мода”/ с изработване на презентации, ревюта, видеоклипове и др./ 

Електронно радио от и за тийнейджъри и младежи 

Клубове за създаване на електронна музика и участия в открити концерти 

Клубове  „Готварство” с конкурси и презентации  

Клубове за граждански и благотворителни инициативи и проекти 

Други  

 

 

 платени 

 

Курсове и семинари 

 

Курсове по чужди езици/ лицензирани центрове или услуги/ 

Семинари  по свободно изразяване и дебати 

Курсове за развитие на творческата енергия 

Семинари   „Младежи обучават тийнейджъри в сексуална култура” 

Семинари  за личностно развитие  

Работилници по приложни изкуства  

Курсове по роботика  

 „Хип- хоп”  данс-клубове с публични концерти 

Курсове „Танци от екзотични страни” с публични концерти  

Курсове „Фотография”/ с изработване на продукти, организиране на конкурси, изложби  и  

публични презентации/ 

Семинари  „Открито за наркотиците” 

Курсове „Актьорско майсторство”  
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Курсове по графичен дизайн/ с изработване на продукти, конкурси и  публични презентации/ 

Други 

 

 

 

Училища  за  родители 

 

 безплатни  

 

Клуб-библиотека за  срещи и споделяне на опит  

Достъп до бази данни за родители 

Съботни семейни игри, четене, драматизации и др.  

Други  

 

 

 платени 

 

Семинари-дискусии по актуални теми 

Прожекции на филми   

Съботни семейни работилници по приложни изкуства  

Други 

 

 

 
 
Културни услуги и  инициативи 
 

 безплатни 
/организират се чрез партньорства, по проекти или с помощта на доброволци/ 

 
Информационни табла за културните събития в града 

Човешка библиотека/ среща с уникални хора с принос за обществото/ 

Изложби  

Концертни  изпълнения от всички жанрове 

Танцови спектакли  

Любителски театрални спектакли  

Срещи с творци 

Кинопрограма  

Презентации  „Световни музеи” 

Презентации  „Световни шедьоври на операта и класическата музика”   

Презентации  „Електронен туризъм” 
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Презентации  „Светът чрез Google earth” 

Нощ на галериите, музеите и библиотеките 

Национална библиотечна седмица 

Изложби и базари  

Културни фестивали 

Други 

 
 

Интеркултурно кафе за срещи и инициативи  на хора от различни етноси и култури/ в 

партньорство с  техни организации/. 

 

 

 платени 

 
Културен туризъм / в партньорство с туристически фирми с представяне на редки книги и 

колекции, презентации и др./. 

Литературен туризъм/ в партньорство с туристически фирми; включва обиколка на литературни 

музеи, библиотеки, представяне на редки книги и колекции, свързани с местната история, участие в 

библиотечно събитие и др.) 

Музей на местния бит и култура  

Професионални театрални спектакли  

Оперни и оперетни  спектакли, рок-опери и др. 

Други 

 
 

 
 
Социални  услуги  и  инициативи  в  библиотеката/ всички са безплатни и се 

осъществяват  с помощта на доброволци или по проекти/ 
 

Безплатни профилактични прегледи  

Здравен консултант 

Правен консултация 

Социален консултант 

Консултант за хора с увреждания 

Психолог-консултант 

Логопед- консултант 

Групи за самопомощ 

Супа за бедните 

Други 
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Развлекателни услуги / хобита / клубове 
 

 безплатни/ организират се чрез партньорства, по проекти или с помощта на 

доброволци/ 
 

Достъп до легални сайтове за музика, литература, филми 

Компютри  за слушане на музика 

Компютри  за гледане на филми 

Публични  кинопрожекции 

Спортни инициативи/ велосипедни обиколки и др./  

Лятна градина 

Лятна читалня 

Библиотерапия - с четене на поезия и проза и дискусии. 

Други 

 
 
 
Клубове  

 
Цветарство 

Готварство 

Овощарство 

Пчеларство 

Ръкоделие  

Риболов  

Градинарство  

Други  

 
 
 

 платени 
 

Фитнес зали 

Боксова круша 

Рефлексотерапия  

Йога 

Семинари по позитивно мислене 

Танцови школи 

Зала за релаксация 

Други  
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Кафе-клуб 
Литературна кухня - ресторант с любими ястия на известни писатели 

 
 
 

 

Услуги и инициативи за хора със специфични нужди 
 Услугите са безплатни и се организират в партньорство със заинтересовани 

организации и по проекти 

  

Платформи и тоалетни за хора с физически увреждания 

Брайлови каталози  за хора със зрителни  увреждания  

Аудио колекции  -  касети и списания на брайлово писмо 

Специализиран софтуер и апаратура за четене за хора със зрителни увреждания 

Специализирани колекции за хора с дислексия  

Специализирани занимания за хора с дислексия/ отделно за деца и възрастни/ 

Специализиран софтуер  и апаратура за четене за хора с дислексия 

Професионални инструкции за  ползване на ресурсите на библиотеката  за хора с 

увреждания  

 

 

 

Изнесени услуги към специфични потребители:  

 в партньорство  със социалните служби и съответните организации, а също и по проекти,  

библиотеките предоставят книги и периодични издания, а в отделни случаи провеждат курсове по 

български език и култура, компютърни курсове, лектории, работилници  и др.  

 

Лежащо болни читатели 

Домове за деца, лишени от родителски грижи 

Защитени жилища 

Домове за жени жертви на трафик  

Институции за жени пострадали от насилие 

Домове  за възрастни  

Ромски квартали и училища 

Затвори  

Изолирани и отдалечени  райони 

Бежанци  

Имигранти 

Зависими 
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Други  

 

 

 

Деца и семейства в риск получават два пъти в годината пакети с  книги - подарък 

за новороденото и неговите родители - до третата година на детето. 

 

 

 

Услуги и инициативи  за общността 
 Инициативите са безплатни за гражданите и се реализират в партньорство с фирми и  

организации, както и по проекти 

 

Празници на града/ селото 

Празници на традиционните занаяти 

Публични презентации на видео филми, мултимедийни продукти и др., свързани с 

местния живот и култура 

Концерти на открито 

Изложби на открито 

Представления на открито 

Литературни четения на открито 

Фестивали  на: 
- литературата 
- думата  
- поезията 
- устното творчество 
- изкуствата 
- театъра  
- аматьорското творчество 
- модата  
- занаятите  
- културното многообразие 
- други 

Най-дългото четене 
Подготвяне, участие и провеждане на застъпнически инициативи  в  полза на 

общността 

Иницииране и участие в дарителски кампании 

Други 
 
 
 
 

 Мобилна лаборатория/ в партньорство с общини, организации, сдружения и др./  
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Осигурява достъп до разнообразни тематични книжни колекции и до всички електронни 

услуги. 

Организира публични дискусии и семинари за местни групи и общности по избрани от 

тях теми.  

 
 
 
 

 Библиотеките предлагат платени консултации по организиране на събития на фирми, 
организации и граждани. 
 

 Библиотеките предлагат организиране срещу заплащане на рекламни кампании на 
различни обществени, социални, културни и др.инициативи 
 

 Библиотеките предоставят пространства  за  инициативи на фирми и организации срещу 
заплащане чрез: 

 
Учебни  центрове 
Центрове за обучение през целия живот 
Центрове за професионално обучение 
Фоайета за изложби, концерти и др. 
Галерии 
Конферентни зала  
Кинозали 
Летни градини  
Интеркултурно кафе 
Литературна кухня - ресторант с любими ястия на известни писатели 

 

 

 
 


