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БиблиотечниБиблиотечни програмипрограми заза децадеца ии юношиюноши

 Програми и клубове в подкрепа на книгата и четенето:

Програма “Четяща Стара Загора” от 2006 г. – анкетно
проучване на читателските интереси; ежегоден 24-часов
Маратон на четенето; местна кампания “Стара Загора гласува за
любим роман”...
Детски клуб „Приятели на книгата” с четири секции – от 2007 г.
Е-библиотека на творчеството на местните автори.
Деца четат на деца – от 2006 г.
Опознай родния си град, България и света - екскурзии и
пътешествия с книгата и интернет.
Петъчни четения.
Пътуваща библиотека в училищата на Стара Загора – от 2007 г.



2424--часовчасов маратонмаратон нана четенеточетенето сс наднад 4500 4500 участнициучастници

презпрез 2008 2008 гг..



......ии НощенНощен маратонмаратон
сс ученициученици, , студентистуденти ии младимлади поетипоети



... ... ЧетатЧетат ии големитеголемите, , ии малкитемалките... ... 









Открий света на знанието
с библиотеката –

Чета, Знам, Мога!

Проектът е подкрепен от
Обществен дарителски фонд - Стара Загора, 

финансиран от
Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа







КлубКлуб ““ПриятелиПриятели нана
книгатакнигата””





ДецаДеца четатчетат нана децадеца
ии възрастнивъзрастни



ЛятнаЛятна читалнячиталня



ПетъчниПетъчни четениячетения



ПътуващаПътуваща

библиотекабиблиотека



14 14 авториавтори
55 55 стихосбиркистихосбирки

десеткидесетки непубликуванинепубликувани творбитворби::
стихотворениястихотворения

епитафииепитафии
епиграмиепиграми

пиесипиеси заза децадеца ии възрастнивъзрастни

ЕЕ-- библиотекабиблиотека



БиблиотечниБиблиотечни програмипрограми заза децадеца ии юношиюноши

 Програми за информационна грамотност и ползване на
новите технологии и интернет:

Обществен информационен център (ОИЦ) за възрастни и
младежи със собствен сайт - www.rodina-bg.org.

За Вас, ученици - Електронни препоръчителни
библиографски списъци;
Американски шелф.

Детски информационен център (ДИЦ) за деца до 14-годишна
възраст със собствен сайт - www.rodina-bg.org/dete.
Изнесени часове на класа за запознаване с информационните
възможности на библиотеката.
Клубна секция „Интернет репортер”.
Седмичен детски информационен вестник.





ИнформационенИнформационен центърцентър заза САЩСАЩ



ВВ ДетскияДетския
информационенинформационен

центърцентър





БиблиотечниБиблиотечни програмипрограми заза децадеца ии юношиюноши
 Програми за изява на творческите възможности на децата и

младежите и за пълноценно прекарване на свободното време:

Ваканция в библиотеката:
Творческо ателие “Сръчни ръце” (ежедневно);
Киносалон “”Мечо Пух” (вторник);
Тематични викторини, конкурси и състезания;
Интелектуални и тихи игри (ежедневно);
Майстор-клас „Опознай творческите професии” – срещи с художници, 
артисти, писатели, музиканти... (сряда);
Искам всичко да зная – срещи и дискусии със специалисти от различни
професии (четвъртък);
Опознай родния си град, България и света;
Лятна читалня.

Детско куклено студио:
Моделиране на кукли и марионетки;
Живи представления – “Дядо ряпа вади”, “За Дядо Коледа – прясна
курабийка и чаша топло мляко”;
Участия в общоградски инициативи.

Традиционен коледен купон за участнците в клубовете “Приятели на книгата” и
техните приятели от социалните домове

Национален младежки фестивал за поезия “Веселин Ханчев”
Поетическа работилница – асоциативно писане;
Поетически пленер “Писане от натура” – от 2007 г.



ЛятоЛято вв ДетскияДетския отделотдел
привличапривлича децатадецата отот целияцелия градград







ЛятоЛято
вв ДетскияДетския отделотдел





ИскамИскам всичковсичко дада знаязная













ПоетическиПоетически пленерпленер





БлагодаряБлагодаря заза вниманиетовниманието!!

 lib@rodina-bg.org
 www.rodina-bg.org

 priateli@rodina-bg.org
 www.rodina-bg.org/dete


