
Събитие Характеристика Отговорник -
място

Целева група Форма Периодичност 1 2 3 4

Читателски клуб Читатели и  библиотекари на пенсионна възраст 
споделят мнения и преживявания, свързани с 
прочетени от тях книги по избрана тема

Регионална 
история

Възрастни читатели беседа месечно x x x x

Обучение на 
възрастни читатели 
за работа със 
съвременни 
компютърна 
техника

Обучение на възрастни читатели в използването на 
нови уеб-базирани комуникационни технологии с цел 
улесняването на междугенерационния контакт с 
младото и трудово активно поколение и повишаване 
качеството им на живот. Чрез прилагане на 
разнообразни обучителни методи участниците ще 
получат небходимите им умения за работа с с различни 
дигитални устройства, включително цифрова фото-
видеотехника и мобилни устройства.

Информационен 
център

Възрастни читатели 
(50+)

тренинг-семинар 6 месечно x x

Съвременни 
принципи в  
организацията и 
дейността на 
малките 
обществени 
библиотеки

Практикумите са ориентирани към библиотекари без 
библиотечна квалификация в читалищни библиотеки в 
малки населени места и имат за цел да стандартизират 
работата на колегите в малките библиотеки  и да 
подпомогнат  с методически насоки качественото 
информационно обслужване на читателите  извън по-
големите общински центрове.

Американска 
читалня

библиотекари практикум годишно x

Методически 
тренинг семинар за 
чуждоезикови 
преподаватели

Съвместно с Гьоте-институт и Оксфорд център. 
Лектори- гости презентират най-новите учебни 
системи по чужди езици. Издават се сертификати.

Немска читалня преподаватели тренинг-семинар месечно x x x x

Образованието в  
чужбина

Съвместно с Гьоте-институт и Оксфорд център. 
Лектори- гости презентират  европейски университети 
и условия за кандидатстване.

Немска читалня Ученици 
завършващи средно 
образование

семинар 6 месечно x x

Цикъл срещи на 
любители и 
специалисти 
занимаващи се с  
история на „родния 
край“

Любители и специалисти  споделят най-новите си 
изследвания във връзка с историята на „родния край“

Регионална 
история

Любители и 
специалисти

Беседа
консултации

месечно x x x x
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"Библиотеката -  
достъпна за всички"

Презентации и квалификационни срещи с малки 
читателски аудитории от потребители и партньори от 
бизнеса, образованието и неправителствени 
организации, ученици (инициативите са част от 
Националната библиотечна седмица)

презентация годишно x

Практикум за 
библиотекари

професионална библиотечна квалификация за 
училищни библиотекари

Американска 
читалня

библиотекари практикум годишно x


