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Училищната  библиотека  – книги, технологии, партньорство  
 

Велислава Петрова 

Библиотека при ПГМХТ – Плевен 

 

 

Библиотеките винаги са били средище на просветна, културна, образователна 

дейност, място за получаване на полезна и необходима информация. 

Повишените критерии на младите хора, промените в образователната система, 

определят развитието на училищната библиотека, дейността и. Училищната библиотека 

трябва да отстоява своите позиции на център за образование и обучение. Нейната 

основна цел е да продължава и да прави всичко възможно за привличането на ученици 

в библиотеката, които да използват услугите и, да подпомага информационно учебния 

процес в гимназията. Всичко това ще доведе до повишаване резултатите в учебния 

процес, ще обогати общата култура на младите хора, бъдещите специалисти, които са 

духовният капитал на нацията. 

Училищната библиотека при Професионална гимназия по мениджмънт и 

хранителни технологии (ПГМХТ) в град Плевен има за основна задача да подпомага 

учебния процес, като обслужва информационно учениците, учителите и служителите 

на гимназията. Библиотечните фондове на библиотеката са предимно от 

специализирана учебна литература. Малкото финансови средства, които се отпускат за 

закупуване на нови заглавия, са предимно за учебници, учебни помагала, справочна 

литература и др.  

 Финансирането на библиотеката при ПГМХТ - Плевен се осъществява чрез 

финансови средства, отпуснати за календарната година от бюджета на гимназията и 

чрез допълнително финансиране под формата на дарения от страна на издателства, 

издателски къщи, редакции на списания, браншови асоциации. 

За закупуване на нови книги през 2005 година бяха отпуснати 507, 80 лв. От тях 

305, 00 лв. бяха отпуснати за участие на библиотеката по проект (по случай 24 май ) на 

Министерство на културата и туризма: “Българската художествена литература в 

нашите библиотеки”. Библиотеката разработи проект и взе участие. Министерство на 

културата и туризма предостави 50% от средствата, а останалите 50% бяха осигурени 

от ПГМХТ- Плевен. Общата стойност на проекта възлизаше на 610,00 лв., с които 

библиотеката успя да закупи заглавия, необходими за учебния процес по български 
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език и литература. Общият брой закупени издания е 216, а от търговската отстъпка на 

издателствата библиотеката успя да закупи още 23 броя. Така за сумата от 610,00 лв. 

библиотеката успя да закупи общо 239 книги по проекта. 

В последните години даренията придобиват все по-голямо значение за 

обогатяване на фонда на библиотеката. Основни дарители на библиотеката на ПГМХТ - 

Плевен са: 

-  издателства: “Форком” - София; “Сиела” - София; “Слово” - В.Търново; “Бакхус”  - 

София 

- браншови асоциации: Асоциация на месопреработвателите в България - София; 

Асоциация на млекопреработвателите в България - София; 

Периодичните издания, получавани в читалнята на библиотеката, като дарение 

са осигурени  от страна на редакциите на списания и браншови асоциации: (списание 

“Месо и месни продукти”; “Бюлетин за месото”; Информационен бюлетин 

“Млекопреработвател”; Списание “Бакхус”; Списание “ХИ § Т”; “Сол Пипер”; 

“Туристически пазар” ; “Икономика; “Одисей”). Библиотекарят използва рекламните 

материали от ежегодния Панаир на книгата в град София за връзки с издателства и 

издателски къщи с основна цел дарения на книги, учебници, справочна литература. 

В следващите редове искам да представя основните проблеми на училищните 

библиотеки и някои идеи за тяхното разрешаване: 

 В последните години училищните библиотеки са изолирани от професионалната 

общност: липсват контактите между тях; липсва връзката и координацията с бившия 

Методичен отдел (сега “Връзки с обществеността и координация на библиотеките”) 

към регионалните библиотеки. Срещите с колегите са много рядко явление в 

последните години.  

 Недостиг на финансови  средства  за  нови  постъпления  и  

актуализиране  на  библиотечните  фондове .  Но  освен  финансирането  от  

бюджета  на  училището ,  има  и  други  начини  за  допълнително  

финансиране .  Освен  ръководството  на  училището ,  и  библиотекарят  е  

длъжен  да  търси  допълнителни  средства .  В  нашата  училищна  библиотека  

се  работи  по  проекти  и  се  търсят  спонсори :  издателства ,  издателски  

къщи ,  браншови  организации ,  които  оказват  подкрепа .  

 Липса  на  средства  за  организиране  и  провеждане  на  културна- 

масови  и  информационни  дейности  с  читателите  на  библиотеката  /напр .  

срещи  с  писатели ,  поети  и  др . / .  
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 Има  необходимост  от  нормативни  документи  за  училищните  

библиотеки ,  за  изясняване  на  статута  им .   

 Образованието  на  библиотекаря  – да  има  библиотечно  образование .  

В  повечето  библиотеки  работят  кадри ,  които  не  притежават  необходимата  

професионална  квалификация .  

 За  да  може  да  отговори  на  новите  изисквания ,  на   промените  и  

новостите  в  обществения  живот ,  на  библиотеката  е  необходима  интернет  

връзка .  Библиотеката  при  ПГМХТ-Плевен  може  да  се  похвали  с  интернет  

връзка ,  която  читателите  и  използват .     

Годините  на  преход  и  промените  в  образователната  система ,  

произтичащи  от  процесите  в  страната ,  определят  стратегията  на  

училищната  библиотека  и  новото  професионално  поведение  на  

библиотекаря .  Основната  цел  е  училищната  библиотека  да  утвърди  своето  

място  в  училището ,  да  разшири  и  обогати  дейността  си  в  полза  на  

учебния  процес ,  да  подпомогне  обучението  на  младите  хора  -  бъдещите  

специалисти .  Новият  тип  библиотекар  днес  трябва  да  се  отличава  с  

голямата  активност  в  контактите  си  с  издатели ,  книгоразпространители ,  

които  ще  подпомогнат  работата  на  библиотеката  (особено  при  

комплектуването  на  нови  издания). 


