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Мисия на училищната библиотека 

                    Училищната  библиотека е център  предоставящ знание и 

информация, които са достъпни за всички членове на училищната общност, 

независимо от пол, възраст, образователен ценз, етническа 

принадлежност,  икономически и социален статус..                                                      

                  Бибилиотеката е информационен център, привлекателно място, 

където всеки винаги може да намери необходимата му информация, 

комуникация, помощ, съдействие в областта на 

образованието,литературата ,културата  и изкуството   

 

І. ОСНОВНИ  ЦЕЛИ 

 

  Основната цел в работата на училищната библиотека е насочена към  все 

по-пълното, качествено и бързо задоволяване на информационните и 

образователни нужди на читателите. 

 Създаване и укрепване навиците за четене у децата от ранна 

възраст  

 Стимулиране въображението и творческите способности у децата и 

младите хора 

          Училищната библиотека  e посредник между информацията и 

потребителите, образователно-информационен, културен и притегателен 

център, осигуряващ  равен достъп на всички. 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

            1. Изпълнение на годишния план по дадените показатели 

            2. Да се пропагандира библиотечния фонд, чрез подходяща  справочно-

библиографска дейност - диференцираща за различните категории читатели 

                3. Разширяване на информационната дейност в помощ на учебния 

процес по различни предмети: информация по интересуващи ги теми, 

библиографски справки, препоръчителна литература по дадена тема 

                4. Разпространение на ББЗ  според възрастовата категория, с цел  

създаване на навици за самостоятелно издирване на литература и подбор, 

ориентиране в книжните фондове 

                5. Насърчаване на четенето със специално внимание към децата. 

Развиване на програма „Час в библиотеката” – по ББЗ 

                6. Масовата дейност да бъде свързана с годишнини, бележити дати, 

празници на  училището 



                7. Специално внимание към постоянното обновяване и обогатяване 

на библиотечните колекции с традиционни /книжни/ и други носители на 

информация /пълнотекстови информационни ресурси чрез глобалната мрежа/ 

 

ІІІ. ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ  ПО ПРИВЛИЧАНЕ  НА ЧИТАТЕЛИ 

 

             1.  Да се обхване максимален брой от всяка  категория читатели чрез 

създаване на Клуб на приятелите на книгата и представленията на Театрална 

работилничка Фантазия. 

             2. Да се отделя специално внимание към категория читатели под 14 

годишна възраст с цел насърчаване на четенето. 

             3. Библиотеката да разширява информационната си дейност в помощ 

на учебния процес по различните предмети. 

             4. Да се осъществява постоянна връзка между библиотеката и класните 

ръководители 

5. Във връзка с реализиане на  проект пред Министерство на 

образованието  -обособяване на  кът за четене на първия етаж между 

класните стаи и учителската стая -„На деветият облак“,като символ на 

издигането на духа и детската фантазия  сред забързаното ежедневие.  

Пространство   за четене, рисуване и стимулиране на творческото мислене 

сред динамичното пространство в училището,където четящите млади 

хора да се почувстват в чудния свят на книгите и изкуството. 

 

ІV. МАСОВИ  МЕРОПРИЯТИЯ 

  1. Тематични витрини и табла във връзка с годишнини и 

празници: 

-  Ден на народните будители – м.ХІ  

-  Климент Охридски –патрона на училището  тематична витрина –  м.ХІ 

- 1 декември - Международен ден на борбата срещу СПИН – м.ХІІ 

- Св. Николай Чудотворец – м.ХІІ  

- Коледни празници –коледен концерт на Театрална работилничка Фантация и 

Вокална група Мечти. 

- Коледа в библиотеката – тематична изложба„Коледа и коледни обичаи” – м.ХІІ 

-  Трифон Зарезан - Ден на лозаря - 01.02.;  

-  14 февруари – Св. Валентин /Ден на влюбените/ 



  -19 февруари –годишнина от   гибелта на Васил Левски; 

-  Баба Марта – празненство с Театрална работилничка Фантазия за децата от 

начален курс 

-  3 март- Националния празник на Република България  

-  8 март – Международния ден на жената  

-  Международен ден на земята - 22.04.;  

-  Първа пролет; 

- 12 април - Международен ден на космонавтиката; 

-  Априлското въстание  през 1876 г. - 20.04.; 

- 22 април  Световен ден на книгата и авторското право; 

-  Великден; 

-  Гергьовден; 

- 24 май- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;  

-   26.06  Не на наркотиците! – международен ден за борба с наркотиците ; 

 

2. Тематични часове (подпомагане с набор текстови и снимкови 

материали,презентации): 

Зимни празници на българина .Етнография, обреди и обичаи 

-  Апостола на свободата - презентация – ІІІ кл. ; 

-  Легенда за мартеничката – презентация; 

-  История за 8 март– презентация; 

- „Опознай своята родина” – презентация за културно-исторически 

паметници; 

-  Световен ден на водата – 22 март – тематичен час; 

Пролетни прозници на българина. Етнография, обреди и обичаи 

 

-  Великден – презентация ІІІ кл.;  

Летни празници на българина . Етнография, обреди и обичаи 

 

Есенни празници на българина . Етнография, обреди и обичаи 

 



-  1- ноември – ден на будителите; 

-  Моето родно училище; 

Коледни празници . Етнография, обреди и обичаи 

 

- „Коледно настроение” – презентация 

 

3. Информационни бюлетини: 

-  Бележити дати и годишнини 

-  Текущо поддържане на витрини с нови книги 

 

4. Теми ББЗ и колективно четене във връзка с ”Малкото – 

голямо четене”:  

-  На гости при книжките – въвеждане на І клас в света на книгите. 

Запознаване с провилата за записване в училищната библиотека и заемание 

на книги .Четене на откъс от приказка; 

- Библиотечна работилница - „Да направим книжката красива”-обработка 

на скъсани книжки с деца – доброволци.  

-  Как да четем. Хигиена на четене. Отношение към книгата – ІІ кл.; 

-  Запознаване с биографията и творчеството на изучаван автор – ІV 

кл. 

-  Най-хубавите приказки  – колективно четене на любими преказки  – ІІ кл.; 

-  Вълшебният свят на народното творчество  – колективно четене – ІІІ 

кл.; 

-  Едно приключение с Пипи дългото чорапче – презентация – ІІ кл.; 

-  Историята на Мечо Пух – презентация; 

-  Пътешествието  на книжките. Молба на книгата 

 

5. Иницианиви свързани с реализиране на проект пред 

Министерство на образованието  

  Литературни състезания, 

 Сбирки на Клуб приятели на книгата , 

 Обсъждане на книги, музикални и художествени произведения в 

музикална среда. 



 Месечно представяне на детски автори,които имат кръгли годишнини  и 

литературно четене на откъси от техни произведения 

 Организиране на изложби на детски рисунки по литературни  

произведения  

 Изпълнения на драматизации по литературни произведения. 

 Месечно запознаване  с празниците и бита на българина през вековете. 

Подреждане на  изложби с етнографски материали и книги по темата. 

 Срещи- разговори с писателите- Захари Карабашлиев, Анета Дучева и 

Венцисав Бойчев 

 

Календар   

септември 2022г. 

5 септември  - 205 години е роден руският поет, писател, сатирик Алексей 

Константинович Толстой, автор на балади, сатирични стихотворения, 

исторически романи "Смъртта на Иван Грозни", "Цар Фьодор Йоанович", "Цар 

Борис". Козма Прутков е колективен псевдоним, литературна маска, създадена 

от А.К. Толстой заедно с братята Жемчужников. 

 11 септември  - 160 години се ражда американският писател О. Хенри, майстор 

на разказ, отличаващ се с фин хумор и неочаквана развръзка. 

 

21септември   75 години от рождението на американския писател, "цар на 

ужасите", Стивън Едуин Кинг, който пише в различни жанрове и за това е 

отличен с Националната награда за книга за изключителен принос към 

американската литература. 

29 септември   475 години от рождението на испанския писател, поет Мигел де 

Сервантес Сааведра. Неговият роман „Дон Кихот от Ла Манча“, хитрият 

хидалго, е най-великото произведение на Ренесанса. 

 

Ноември 2022г 

14 ноември - 115 години от рождението на световноизвестната шведска 

писателка за деца Астрид Линдгрен. Набра популярност благодарение на 

книгите „Карлсън, който живее на покрива“ и тетралогията за Пипи Дългото 

чорапче. 

Декември 2022г 

13 декември   225 години са изминали от рождението на немския поет, 
публицист, критик Кристиан Йохан Хайне, виден представител на късния 



романтизъм в литературата. Върху неговите стихове е написана много музика 
от известни композитори. 
 22 декември   - 85 години е роден руският писател Едуард Успенски, автор на 
детски книги "Крокодила Гена и неговите приятели", "Чичо Фьодор, куче и 
котка", "Школа за пансион". Неговите книги са в основата на много анимационни 
филми. 
 

 януари 2023 г 

7 януари: Отбелязват се 80 години от смъртта на Никола Тесла , легендарният 

учен и изобретател, който е пионер в електрическата революция и създава 

първите променливи електрически токове.  

4 януари: Чества 125 години от смъртта на Луис Карол , известният 

викториански писател, илюстратор, ерудит, създал класическата история 

„ Алиса в страната на чудесата “ и нейното продължение „ През 

огледалото“ .  

 

 февруари 2023 г 

16 февруари: Навършват се 100 години, откакто Хауърд Картър отвори вратата 

на гробницата на Тутанкамон и за първи път видя чудесата, държани в 

златните й стени. Това откритие доведе до вълна от популярност и се смята за 

една от най-големите археологически находки до момента.  

19 февруари: Ще бъде 550-ият рожден ден на Николай Коперник , полският 

математик и астроном, който промени нашето разбиране за Вселената с 

монументалното си откритие, че Слънцето, а не Земята, е в центъра на нашата 

слънчева система.  

Годишнини през март 2023 г 

6 март 1973 г. – преди 50 години 

Смъртта на Пърл С. Бък, американска писателка. Първата американка, 

спечелила Нобелова награда за литература (през 1938 г.). 

15 март 1998 г. – преди 25 години 

Смъртта на д-р Бенджамин Спок, американски педиатър и писател. Известен с 

бестселъра си „ Грижа за бебето и детето“ . 

30 март: Винсент Ван Гог , холандски художник постимпресионист – 170 години 

  

април 2023 г 

8 април: Чества 50 години от смъртта на Пабло Пикасо , един от най-

плодотворните художници, живели някога, тъй като обикновено се твърди, че 

Пикасо е направил близо 50 000 произведения на изкуството през живота си, той 

е баща на модерното изкуство и на испанското модерно култура.  

https://www.bridgemanimages.com/en/lightbox/18937990/33Ax3ume/view
https://www.bridgemanimages.com/en/lightbox/18729138/nzr4aZ4X/view
https://www.bridgemanimages.com/en/lightbox/18829442/PB767nze/view
https://www.bridgemanimages.com/en/lightbox/18829791/2WnWanG2/view
https://www.akg-images.co.uk/Package/2UMEBMAIJFQ1
https://www.bridgemanimages.com/en/lightbox/18829501/wE37mme3/view


20 април: Ще се навършат 130 години от рождението на каталунския художник 

и скулптор Жоан Миро , който възнамерява да се впусне в подсъзнателния 

сюрреалистичен свят на въображението.   

 май 2023 г 

27 май: Чества 100 години от рождението на Хенри Кисинджър , американски 

дипломат и държавен секретар на САЩ при администрацията на 

Никсън. Спорно присъдената му Нобелова награда за мир през 1973 г. за 

преговори за прекратяване на огъня във Виетнам.  

 юни 2023 г 

16 юни: Валентина Терешкова става първата жена в космоса - 60 години 

16 юни: Чества 300 години от рождението на Адам Смит , икономист и 

философ, известен като „Бащата на капитализма“, тъй като неговите идеали 

полагат основите на класическата икономическа теория за свободния пазар.  

19 юни: Честваме 400 години от рождението на френския математик, физик, 

изобретател, философ и писател Блез Паскал .  

юли 2023 г 

30 юли: Представлява 125 години от рождението на Хенри Мур , художник, 

добре известен и възхитен със своите полуабстрактни паметници и скулптурни 

рисунки. Много от творбите му подсказват женската форма и се вдъхновяват от 

изкуството, създадено от древните цивилизации в Южна Америка.  

 септември 2023 г 

2 септември: Чества 50 години от смъртта на Дж. Р. Р. Толкин , писателят, който 

е известен с написването на „Властелинът на пръстените “ и „Хобитът“ , 

който овладява изцяло нов жанр на фантастичното писане, създавайки свят, 

богат със собствена история, магьосници и хобити.  

23 септември: Чества 50 години от смъртта на чилийския поет-дипломат Пабло 

Неруда , който е вдъхновил милиони чрез своите текстове и отдаденост към 

своята нация. Неруда печели Нобеловата награда за литература през 1971 г., 

изразявайки широката любов и уважение към творчеството му. „Имаше мъка и 

руини, а ти беше чудото.“ 

 октомври 2023 г 

16 октомври: отбелязва 100 години от основаването на Disney Brothers Studio , 

създадено от Уолт Дисни и неговия брат Фред. Това анимационно студио по-

късно прераства в това, което днес е Disney - едно от най-големите студия и 

развлекателни компании в света.  

29 октомври: Сигнали за 100 години от края на Османската империя след 

Първата световна война - отваряйки път за раждането на съвременна 

Турция. Османската империя обхваща повече от 600 години в Източна Европа и 

Близкия изток.  Турция става република  

https://www.bridgemanimages.com/en/lightbox/18940905/gpuBK4Rf/view
https://www.bridgemanimages.com/en/lightbox/18940892/qyRfG42x/view
https://www.akg-images.co.uk/Package/2UMEBMYJPJN8U
https://www.bridgemanimages.com/en/lightbox/18938036/hHedkK3m/view
https://www.bridgemanimages.com/en/lightbox/19618116/FaEWQBa2/view
https://www.bridgemanimages.com/en/lightbox/18938045/3CHTMZK6/view
https://www.bridgemanimages.com/en/lightbox/18938196/bP6WK7d6/view
https://www.bridgemanimages.com/en/lightbox/18938182/PWWFr3Kw/view
https://www.bridgemanimages.com/en/lightbox/18938182/PWWFr3Kw/view
https://www.bridgemanimages.com/en/lightbox/18938074/PwEWrz3G/view
https://www.bridgemanimages.com/en/lightbox/18829906/Uztf4Phf/view
https://www.akg-images.co.uk/Package/2UMEBMJ10S1U


 ноември 2023 г 

22 ноември: Ще се навършат 60 години от смъртта на Джон. Ф. Кенеди , 35-ият 

президент на Съединените щати, който е служил по време на разгара на 

Студената война и Кубинската ракетна криза. Убийството на Кенеди през 1963 

г. доведе до забележителни промени към американското равенство с 

приемането на Закона за гражданските права, който забрани дискриминацията 

 декември 2023 г 

 На 2 декември се навършват 100 години от рождението на великата оперна 

певица Мария Калас 

17 декември: Орвил и Уилбър Райт правят първия си успешен полет - 120 години 

27 декември: Навършват се 100 години от смъртта на Гюстав Айфел , 

иновативният инженер и производител, проектирал и построил Айфеловата 

кула в Париж и Статуята на свободата в Ню Йорк.  

 

V. СПРАВОЧНО -  БИБЛИОГРАФСКА ДЕЙНОСТ 

 

1. Да се запознават читателите с ББЗ 

                                                                        Срок: постоянен 

                                                                        Отг.:  библиотекар 

2. Да се изготвят библиографски справки на читатели по интересуващи ги теми 

                                                                        Срок: постоянен 

                                                                        Отг.:  библиотекар 

3. Да се изготвят обзори на нова литература 

                                                                        Срок: постоянен 

                                                                        Отг.:  библиотекар 

4. Да се пропагандират препоръчителните списъци 

                                                                        Срок: постоянен 

                                                                        Отг.:  библиотекар 

 5. Ритмично обогатяване и  допълване на тематичните папки  по отделни 

рубрики и отрасли на човешкото знание 

                   Срок: постоянен  

                                                                                    Отг.:  библиотекар 

https://www.bridgemanimages.com/en/lightbox/18938202/Cw3nGB7q/view
https://www.bridgemanimages.com/en/lightbox/18512846/6KnvpaNw/view
https://www.akg-images.co.uk/Package/2UMEBM5Y1X5UP
https://www.bridgemanimages.com/en/lightbox/18940914/3fCZ7Bp2/view


 6. Текущо проучване на Интернет указатели, виртуални и електронни 

библиотеки, пълнотекстови издания и изграждане на електронни колекции в 

помощ на обслужването 

                   Срок: постоянен  

                                                                               Отг.:  библиотекар 

 

VІ.  КОМПЛЕКТУВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФОНДА 

  1. Фондът на библиотеката да се комплектува ритмично и целенасочено през 

годината съобразно утвърдените характеристики на отделите и нуждите на 

библиотеката 

                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                     Отг.:  библиотекар 

 2. Да се следят уебсайтовете на издателствата, книжните каталози, 

електронните книжарници и др. източници на информация с цел по-добър 

подбор на подходящата за библиотеката литература 

                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                     Отг.:  библиотекар 

  3. Да се следи за липсващи заглавия с цел докомплектуването им 

                     Срок: постоянен 

                                                                                     Отг.:  библиотекар 

 4. Да се следи за редовно отпускане на средства за комплектуване на фонда 

                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                    Отг.:   директор,   библиотекар        

                                                                                         

 5. Индивидуална регистрация и обработка на БД,  включваща класифициране 

и описание на библиотечните единици 

                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                     Отг.:  библиотека 

  6. Да се извършват ритмични отчисления 

                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                     Отг.:  библиотекар 

                                                       гл. счетоводител 



   7. Да се извършва текущо подреждане на фонда на свободен достъп и 

осигуряване оптимална организация с цел улеснено ползване от читателите                    

                                                                                      Срок: постоянен 

                                                                                  Отг.:   библиотекар 

 

 VІІ. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

 

1. Текущо поддържане на базата 

                                                                               Срок: постоянен 

                                            Отг.: директор, библиотекар, хигиенисти 

 VІІІ. ВЪВ  ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦОННАТА  РАБОТА  НА  БИБЛИОТЕКАТА  

ДА  СЕ ВОДЯТ ПОСТОЯННИ  КОНСУЛТАЦИИ  С  ДИРЕКТОРА  НА  

УЧИЛИЩЕТО 

 

                                                                                        Срок: постоянен 

                                                                                        Отг.: директор,    

         библиотекар 

                                                                   Изготвил: 

        Библиотекар: 

                 /М. Параскевова/                                          

                                                                         

 

 

                                                                                                     


