
http://www.google.bg/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=9P1eiRaCtK4JWM&tbnid=Js2iwyfnKm-IhM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Ftheunitedtraders.com.ua%2Fdlya-trejdera%2Fbiblioteka.html&ei=J3pKUoy8DcfWsgbW-4HYDw&psig=AFQjCNHVuoz3K92SDo4k5tMfY5qtIOR1aQ&ust=1380699047266108






 В началото  След оборудването 



17 юни  2011 г. – Откриване на  

Библиотечен информационен 

център “Девин” по  Програма 

„Глобални библиотеки – място 

за достъп до информация и 

комуникация за всеки”  



Информационният център предлага 

 нови библиотечни услуги  

 безплатен достъп до ИНТЕРНЕТ 

  обучения  и консултации в областта на 

информационните технологии за потребители с 

различни потребности 

  обучения за библиотечни специалисти от общините 

Девин, Борино и Доспат 

 електронни услуги в  областта на Е – заетост, Е –

образование и  Е-култура 

 помощ при сканиране на документи и други 



Целеви групи потребители на е-услуги  

 

МЛАДЕЖИ 
ДЕЦА 

БИБЛИОТЕЧНИ 
СПЕЦИАЛИСТИ 



Услуги и прояви насочени към деца и младежи 

11-12 юни 2013 г.- Уебинар в 

библиотеката с ученици от 10 и 11 

клас на ПГ "Ал. Попов" на тема 

"Влез в час с данъците" съвместно с 

 НАП - гр. Смолян  



 Среща с най-малките читатели от град Девин за 

Седмицата на детската книга и изкуствата за деца 







Презентации с ученици за бележити дати и годишнини 





Открити уроци с ученици  
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Услуги  за възрастни   







Читалищни дейности, свързани с изпълнението на 
Календара на културните мероприятия 







Услуги насочени към безработни 

  26 февруари 2013 г.– Уебинар  с безработни от Бюро 

по труда - гр. Девин  на тема "Възможности за 

подпомагане на безработни лица чрез Агенцията на 

заетостта за започване на работа. Кандидатстване за 

работа"  

 

 Библиотеката получава информация от 

Координационен регионален център в гр. Смолян за 

свободни работни места на територията на община 

Девин 



Обучения за библиотекари 

От 2011 г. до 2013 г. в Обучителен център 

“Девин” се проведоха 9 обучения на 

библиотекари и служители от общини 

Девин, Борино и Доспат по различни 

тематични направления на Програма  

“Глоб@лни библиотеки - България” 





























 

 

Обучителен център “Девин” е достъпен и желан за хора  

от различни възрасти и с различни потребности. 

 

 

Благодарим на Програма “Глоб@лни библиотеки - 

България” за съвместната  

и ползотворна дейност! 

 

 
Библиотека при ОНЧ “Родопска просвета 1923” град Девин 


