
HI-TECH библиотека: иновации и предизвикателства 
за деца и тийнейджъри 



Новите технологии поставиха пред библиотечните специалисти 
нови предизвикателства за работа с деца и тийнейджъри.  
 
 



Изследвахме техните интереси и предприехме конкретни действия. 

Тийнейджъри  
в действие! 



Създадохме  „Зона за тийнейджъри” 



Организираме разнообразни активности през цялата година  

Насърчаваме четенето сред деца и тийнейджъри чрез тематични вечери: 
 
 Нощ на книгите за Хари Потър; 
 
 Нощ в библиотеката. 



Предоставяме възможност за неформално образование за дигиталния свят, 

медийната грамотност и новите технологии чрез обучения и игри: 

 Цифровата седмица с интерактивни уроци „Децата и медийната грамотност”;  



Демонстрации и обучения „Първи стъпки в програмирането” с роботи Финч в 
Европейски дни на програмирането; 



Работим за повишаване грамотността сред младите хора чрез предизвикателства, 

работилници и ателиета: 

 Предизвикателство: Кафене на знанието #Свободен ли си? - по случай 3 март 



 Предизвикателство: „Научи 
за Ботев” – образователна 
игри с карти във връзка с 170 
години от рождението на 
Христо Ботев. Инициативата 
бе част от разнообразната 
програма за тринадесетия 
Маратон на четенето 2018, 
организиран от Регионална 
библиотека „Христо Ботев” – 
Враца. 



 Предизвикателство: #VlogOn – Направи си сам забавно лято във Враца – 
инициатива част от иновативната програма „Лято в библиотеката 2018”. 



 Премиерното издание на предизвикателството #VlogOn – „Разкажи ми за 
забележителностите в твоя град“ донесе на екипа на Регионална 
библиотека „Христо Ботев” голямата награда #ВМузеяСме за „Най-добра 
работа с деца за 2018 г.” на Фондация „Америка за България“ и парична 
награда от 5 000 лв. 



 Лятна академия за творческо писане с гост-ментори; 
 



 ателие за арт дизайн „Воок слоган”  



Предоставяме лесен и свободен достъп до знания и култура чрез новите технологии: 

  дигитален достъп до справочни и енциклопедични издания чрез четци на 

електронни книги, предоставени на читателите в отдел „Обща читалня”; 



 създадохме дигитално копие на джобното тефтерче на Христо Ботев, 
което е публикувано в началната страница на сайта на библиотеката: 
www.libvratsa.org  
Електронното издание е съвместен проект на Национална библиотека 
„Св. Св. Кирил и Методий” и Регионална библиотека „Христо Ботев” – 
Враца по повод 170 години от рождението на поета революционер.  
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 Успешно реализиране на мащабния проект „Карта на времето – Дигитален архив 
на регион Враца – ХХ век - история, култура, бит и традиции, забележителности и 
създаване на сайт www.kartanavremeto-vratsa.org.  
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Реализирането на проекта донесе на екипа на Регионална библиотека „Христо Ботев” – 
Враца Наградата на кмета на Община Враца в системата на народната просвета и в 
областта на културата за 2018 година.  
Проектът получи и диплом за номинация за Националната награда „Христо Г. Данов” 
за принос в българската книжовна култура в категория „Библиотеки и библиотечно 
дело” за 2018 година.  
 



 Привличаме партньори – За втора поредна година Детска Телерик Академия  
отваря школа за обучение на деца от 4 – 7 клас в библиотеката 



 Внедряваме нови технологии при работата с деца и тийнейджъри – 
новосъздадената „Зона за тийнейджъри” вече е оборудвана и с интерактивна дъска.   



 Стартирахме проект „Техно Либ – мини технологичен център в библиотеката”  



Чрез реализирането на проекта Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца 
и партньорите от „Враца софтуер общество“ е създаден мини технологичен 
център в „Зона за тийнейджъри”, където:   

Създаваме собствени хардуерни обекти 










