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Преображенията в 

Б-пространството 

 
Библиотеката - лично и 

обществено пространство 

 

Регионална библиотека 

 “Любен Каравелов” - Русе 



Click to edit Master subtitle style 

Библиотеката – 
 обществено пространство 

 
Библиотеката е утвърдено място в 
 културното и информационното 

пространство 
 

 Какво още? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Да се превърне от невидима във видима зона за 
потенциални посетители и широк кръг от хора със 
сходни интереси 

Да развие своя огромен потенциал като превърне всяка 
площ в атрактивно обществено пространство 

Да успее да задържи вниманието на хората, преминаващи 
през Б-пространството и интереса на вече ползвалите 
услугите на библиотеката за по-дълго време 
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Библиотеката - лично пространство 

Библиотеката – личен избор 
 
 

Обособяване на тихи кътове и 
самостоятелни места определящи личното 
пространство на всеки посетител 
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Създаване на предпоставки за 

увеличаване на човекопотока, 

преминаващ през Б-пространствата 
 

 

 

 

 

 

Добро познаване на местните публики - 
техните интереси, желания, настроения, 
нуждата от конкретна информация, обучение, 
образование,  самообразование 

Пространство, ориентирано изцяло към 

потребителите - многофункционално, атрактивно, 

удобно, адаптивно, носещо естетика и познание 
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Б-пространството – място за хора с 

различни потребности 

Образователно Б-пространство – място за 
неформално образование и саморазвитие 

Информационно Б-пространство – Интернет и 
социални мрежи  

Културно Б-пространство – място за 
алтернативни културни прояви и събития – 
четения, изложби, срещи с писатели, 
художници, музиканти, видеопрожекции 
литературчетения...; 
Социално Б-пространство – място за 
общуване през свободното време - 
творчески ателиета, клубни форми... 



Click to edit Master subtitle style 

18.3.13

Форми на работа с деца 

Преображенията на  
Б-пространството в Регионална 
библиотека “Любен Каравелов”  
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Ранно четене сред децата    
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Драматизации на приказки 
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Уроци в библиотеката 
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Обучения по шах и Го, съвместно с МВСТ 
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Екипът на ИК “Парнас“ 
представя книгата си 
„Моят град Русе” 
 

Среща с писателя 
Виктор Самуилов 
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Коледен празник за най-малките читатели 
 с джуджетата Сръчко и Веселушко  
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две поредни лета в Детския 
отдел в партньорство с 
Международно дружество 
„Елиас Канети“ - Русе 
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“Децата на Русе за библиотеката” 
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Откриване на кампанията 
“Забавното лятно четене” 

във фоайето на 
библиотеката 

Национална кампания 
„Маратон на четенето“ в 

градинката  пред 
библиотеката 
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Ученици от летен лагер към Военния 
клуб в Русе на посещение в 

библиотеката 
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 Нощ в библиотеката  
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Занимания в дворното 
пространство на библиотеката 
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„Милосърдие“ на посещение 

в библиотеката 

Библиотеката предоставя 
равен достъп за всеки 
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Проект „Библиотеката – приказна 
съкровищница“  - Театрално ателие 
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Изработените в Арт-ателието 
макети са една от любимите 
атракции за посетителите на 
библиотеката 
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 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!  

 
Ирена Русанова  
Завеждащ  Детски отдел, РБ “Л. Каравелов” – Русе 
GSM : 0878 574924 
e-mail: children@libruse.bg 


