
ПАРТНЬОРСТВОТО – ЗА 
ИСТИНСКИ ПРИЯТЕЛИ И 

ТЪРСЕЩИ ЧИТАТЕЛИ 
Из практиката на Читалищна библиотека 

Златоград 
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• Най-южния град на 
България; 

• Родното място на Дельо  
войвода; 

• Един от стоте национални 
туристически обекта– жив 
архитектурен резерват; 

• Най-голямото светилище, 
посветено на Бога– Слънце; 

• Най-старата църква в 
Средните Родопи; 
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Защо и в  Златоград –  
“Глоб@лни библиотеки”? 

• Тук се създава най-стария писмен паметник 
от Родопското Възраждане; 

• Има повече от 120 архитектурни и 
археологически паметници на културата; 

• Единственият музей на съобщенията в 
България; 

• Читалище   с над 100 годишна традиция; 
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“Глоб@лни библиотеки” вече и в    
   Златоград, защото:  (2) 

• библиотечните  служители са силно 
мотивирани; 

• местната  власт е  отворена към проекти; 

• гражданството стимулира местни инициативи ; 

• възможностите  на Програмата позволяват ; 

• т.е.  «назряло»  е  ПАРТНЬОРСТВО; 
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Още през 1924 г. библиотеката  организира  два 
курса в Хаджикирковото кафене: 

• Първият – по доста популярния тогава 
международен език есперанто, посещаван от    
35 души в продължение на шест месеца; 

• Вторият  -  по счетоводство, посещаван от 15 
души в продължение на три месеца, воден от 
счетоводителя в БН банка;  

(из Историята на читалището) 5 



НАШЕТО ЧИТАЛИЩЕ – еволюцията   

 1934                            
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2012 

Сградите на ОНЧ “Просвета-1908” Златоград 



НАШЕТО ЧИТАЛИЩЕ - 
съдържанието  
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БИБЛИОТЕКАТА  
(преди да стане “глоб@лна”) 

1920 
• Създаване на читалня и библиотека 

1931 
• Предоставяне на  вестници  и списания – 

26 заглавия 

1952 

• Библиотекарят преминава обучение 

• Въвежда се  нова десет. класификация 
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БИБЛИОТЕКАТА  НИ  - в цифри 
(преди да стане “глоб@лна”) 
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Налични книги посетители Прочетени книги 



БИБЛИОТЕКАТА  НИ  - в снимки 

  организирана   
лятна читалня; 
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Методи за увеличаване на 
“уникалните потребители”: 

•разнасянето на книги до 
читателите, особено при 
децата; 

•окачване на видно място на  
списъка на новозакупени книги 
; 

•радиобеседа “Значение на 
прогресивната книга”; 

 

 

през  1956 г. 
 



БИБЛИОТЕКАТА  НИ  - в снимки 

  Тематична книжна 
изложба 
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Методи за увеличаване на 
“уникалните потребители”: 

  

•непрекъснато обновяване 
на книжния фонд; 

• периодични издания; 

•тематични изложби; 

•срещи с писатели; 

 

през  2000 г. 
 



БИБЛИОТЕКАТА  НИ  - в снимки 

  Библиотечен 
Инфоцентър 
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 1 година ”Глоб@лна”: 

 

 Съвременно оборудване; 

 Достъп до интернет и 
съдържание; 

 Обучени служители; 

 Широк набор от услуги; 

  2011 г. 
 



БИБЛИОТЕКАТА  НИ   
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през  …2022 г. 
 ?... 

Въпрос на мечтите 
ни; 

Продукт на делата 
ни; 



Какво се промени с  
ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ ? 

14 

Не е само сграда 
и оборудване,  

…  а  атмосфера 
и съдържание 



ГЛОБАЛНАТА НИ БИБЛИОТЕКА: 
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Не е само брой 
читатели   и 

предоставени 
книги,  

…  а  промяна 
в  живота на 
общността. 

Не е 
единствено 
посетители, 

… а истински 
ПАРТНЬОР-

СТВА 
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ПАРТНЬОРИТЕ – ИСТИНСКИ 
ПРИЯТЕЛИ И ТЪРСЕЩИ ЧИТАТЕЛИ 
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Форум  театър  - младежка 
инициатива  в рамките на 
кампанията “Да разчупим 
стереотипите  заедно”,   
в партньорство  с 
Читалищна Библиотека  
Златоград  



ПАРТНЬОРИТЕ – ИСТИНСКИ 
ПРИЯТЕЛИ И ТЪРСЕЩИ ЧИТАТЕЛИ 
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с приятелите от Дневен център “Зора” и 
 Център за  обществена подкрепа 



Партньорите  ни:  

Групите  за  любителско 
художествено творчество: 

 

• Активни читатели; 

• Творчески срещи; 

• Представяния на книги; 
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Партньорите  на  Глоб@лна 
библиотека:  

Участници в  
компютърните  
обучения  “60+” 
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Партньорите  на  Глоб@лната  
библиотека:  

Центрове  за професионално 
обучение  и външни обучаващи 
организации 

Курсове по предприемачество; 

-  Еколози; 

-  Пътно строителство; 

-  Фризьорство, др. 
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И  още  партньори на 
библиотеката : 

Фют 

Егмонт BG 

Анибус 

Булвест 2000 
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И тези, които могат  винаги да  
ни партнират, но често 

пропускаме  като партньори: 
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Другите читалищни / 
регионални библиотеки 



 

• За преодоляване на проблем, който е значим  
за нас и за общността ; 

• За разнообразяване на предлаганите услуги и 
сфери на дейност; 

• За промяна на облика и атмосферата; 

• За споделяне на  разходи и общи ресурси; 

• За комуникация,  контрол  

• За допълнителна   подкрепа; 

• За “модерната” устойчивост; 
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• Ресурсен център за безработни лица; 

• Достъп до услугите на е-Правителство и на 
Инфоцентъра като цяло.; 

• Книга – “100 години Читалище “Просвета” 
Златоград; 

• Отбелязване на Световния ден на книгата и 
авторското право; 
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Партньорски инициативи 
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Партньорски  
инициативи 
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• Участие на 
самодейците в 
библиотечните 
прояви 
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Не само сграда и оборудване, 
 

а съдържание, атмосфера, 
традиции,  

които променят   
ежедневието ни. 
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Да споделим  един наш миг на партньорство 



Вместо заключение – 
Ролята на партньорството: 

Мотиви от   1940 г.  за съхранение на 
читалището в Златоград:  

• “Читалището  и  библиотеката са  жив 
паметник на свойствената  
сговорчивост… 

• Читалището и библиотеката  допринасят 
за изчезването на личния егоизъм. 

• В читалището  се канализира дух на близко 
другарство, непринудена заниманливост и 
гореща жажда за знания.” 
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70 години по-късно, това звучи  
актуално и осъществимо, 

 чрез  Глобални библиотеки. 

Мотиви  (2)    от   1940 г.  за съхранение на 
читалището в Златоград: продължение 

• “То буди у гражданите интерес към четене.  
• То е средище на духовен живот, което цели да 

разшири придобитата грамотност. 
• Читалището е и ще бъде център на всяка 

културно-обществена инициатива, храм на 
българската мисъл и слово и веществен израз на 
българската духовна мощ.” 
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Изготвили : 
Пламен Чингаров, 

Зорка Хаджиева  
Тел. 0307 14207 

0894 744964 
 

Библиотека при  
ОНЧ “Просвета-1908” Златоград  
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