
ЕднаЕдна нестихващанестихваща ваканцияваканция
СподеленоСподелено отот работатаработата сс младежкатамладежката

аудиторияаудитория вв РБРБ ““ПенчоПенчо СлавейковСлавейков”” -- ВарнаВарна

РУМЯНАРУМЯНА ЙОВЕВАЙОВЕВА



ДЕТСКИДЕТСКИ ИИ СРЕДНОШКОЛСКИСРЕДНОШКОЛСКИ КОМПЛЕКСКОМПЛЕКС
 Пространство за срещи – общуване на деца и тийнейджъри с

книгата
 Успешен модел в работата с младежката аудитория след

обединението през 2001 г. на двата отдела – Детски и
Средношколски

 Фондът надхвърля 180 000 тома разнообразна литература
и над 100 заглавия от периодични издания



 Ваканциите

 Клуб “Daily Potter”

 Книги, създадени
от деца

ПРЕДСТАВЯНЕПРЕДСТАВЯНЕ НАНА КНИГАТАКНИГАТА
вв пространствотопространството ““ВаканцияВаканция вв библиотекатабиблиотеката””



 Отделът – приказно
пространство, където
участниците могат
да пътешестват във времето
и да намерят своите герои
и приятели

 Усещане за неповторимост
на събитието в отзивите
на читателите

 Оригинална и различна
атмосфера на четене

 Животът с книгите
в библиотеката като личен
опит и превръщането му
в преживяване
на общността

НОВИНОВИ МОМЕНТИМОМЕНТИ ПРИПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТОПРЕДСТАВЯНЕТО
НАНА КНИГАТАКНИГАТА



ЛЯТОЛЯТО ВВ БИБЛИОТЕКАТАБИБЛИОТЕКАТА

 Стимулира интереса на децата към книгата,
като я популяризира по нестандартен начин

 Предоставя възможност за изява на младите хора
и ги ангажира с творчески дейности

 Участниците - работят в екип, в който споделят
и усъвършенстват идеите си

 Читателите – приобщени към ценностите и традициите ни

 Летуващите деца деца отново в библиотеката

 Доброволците – ученици от горните класове на различни
варненски училища избират библиотеката
за осъществяване на идеите си и като място
за интересни преживявания



 Изграждане на собствен игрови модел, в който далечните
светове стават близки и любими, а всяко дете споделя
с друго личните си преживявания от книгите
и открива нов приятел

 В различни дни от седмицата,  от 10 до 13 ч., от юли до
септември – срещи на деца, които обичат да четат и творят

 Всеки път с различна тема за импровизация

 Какво ще бъде утрешното приключение се избира
в края на заниманията и се обявява на желаещите
да се включат с плакат на входа на отдела

ЛЯТОЛЯТО ВВ БИБЛИОТЕКАТАБИБЛИОТЕКАТА ЕПИЗОДЕПИЗОД 66



Деца на възраст от 5 до 14 години

УЧАСТНИЦИТЕУЧАСТНИЦИТЕ

 Учители и
възпитатели от
детски занимални, 
школи и училища

Доброволци



 Съвместно с дирекция ”Младежки дейности и спорт”
към Община Варна

 Ученици от горните класове, избрали библиотеката
като място за интересни преживявания
и за осъществяване на идеите си

 Личности от представителни институции

ДОБРОВОЛЦИТЕДОБРОВОЛЦИТЕ



 Всеки учатник
подготвя своя
костюм на любим
герой от
прочетена книга
през лятото

КАРНАВАЛКАРНАВАЛ НАНА ПРИКАЗНИПРИКАЗНИ ГЕРОИГЕРОИ

 “Ваканция в библиотеката” завършваме с пиказен
карнавал и с настроение се отправяме към новата
учебна година



 Клуб ”Сетива”

 Клуб ”Пъстър вятър”

 Книга на децата от СОУ ”Св. Климент Охридски”

ПРЕДСТАВЯНЕПРЕДСТАВЯНЕ НАНА ””КНИГИКНИГИ””, , СЪЗДАДЕНИСЪЗДАДЕНИ ОТОТ ДЕЦАДЕЦА



 ”Празник небесен” -
споделяне четива за
Великден

 Клубове от различни
училища избират
библиотеката, за да
осъществят своите
идеи и проекти

 Пърформанс “За и
против четенето”

 С приятелите от
“Забавното лятно
четене”

 ”Къщички в снега се гушат” – празнуване на Коледа
и Нова година

ВАКАНЦИИТЕВАКАНЦИИТЕ



 Учасниците –
ученици от горните
класове и студенти от
различни ВУЗ-ове от
страната на възраст от
14 години до ...

 Сбирките - всяка
втора събота от
месеца

 Възможност за всички фенове да прочетат книгите за
Хари Потър по един нов и уникален начин

КЛУБКЛУБ ““Daily PotterDaily Potter””



 Дискусии в социалните мрежи

 Facebook
 Лични блогове

ОТЗВУКОТЗВУК



ВАКАНЦИЯТАВАКАНЦИЯТА ВВ УЕБУЕБ ПРОСТРАНСТВОТОПРОСТРАНСТВОТО НАНА
БИБЛИОТЕКАТАБИБЛИОТЕКАТА -- wwwwww..libvar.bglibvar.bg//teenteen//



http://www.libvar.bg/http://www.libvar.bg/teenteen//

srd@libvar.bgsrd@libvar.bg

БиблиотекатаБиблиотеката –– предпочитанопредпочитано мястомясто
заза интересниинтересни преживяванияпреживявания

ии заза осъществяванеосъществяване нана различниразлични
идеиидеи, , подсказаниподсказани отот читателитечитателите


