СОУ “ГЕО МИЛЕВ”
ВАРНА
Презентация
на ВЕСЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА
БИБЛИОТЕКАР

Лекарство за душата.
Надпис на входа на
библиотеката в Тива

Гео Милев – патрон на училището ни
•

•

•

•

Гео Милев е роден на 15. 01. 1895 г. в
с. Раднево, Старозагорско. Следва
романска филология в Софийския
университет (1911-1912), продължава
учението си в Лайпциг (1912-1914) и
пише дисертация за Рихард Демел.
Участва във войните, тежко ранен при
Дойран.
В Германия (1918-1919) се
свързва с лявото списание на
експресионистите “Акцион”. След
като се завръща в София, започва да
издава списание “Везни” (1919-1921)
в духа на модернистичните течения в
българската следвоенна литература.
От 15. 01. 1924 г. започва да издава
сп. “Пламък”, в което публикува
известната си поема “Септември”.
Заради поемата списанието е спряно
от властта, а Гео Милев е осъден по
ЗЗД (Закон за защита на държавата)
на една година затвор. На 15. 05.
1925 г. е арестуван от полицията и
убит.
Гео Милев е известен и като
преводач на поезия, литературен
критик и театрал.

Негови
стихотворения,
написани за деца са:
Ето иде Дядо Мраз
На махлата котките
Патарак и рибок
Наша маца
Малък Сечко
В гората
Борко и Бърборка
Готвачка
Морската царкиня и
нейният дядо
Дядо Коледа
Нашата крава
Музиканти
Кукуригу!
Зайци
Борак яйце
Нашето куче
Минчовата овчица

БИБЛИОТЕКАТА – ХРАМЪТ НА
ЗНАНИЕТО
• “Всичко трудно в
учението ще стане
леко, щом бъдеш
приятел с добрата
книга!” Н.Хисроу –
персийски поет

Училищните библиотеки в България
Първата училищна библиотека в България възниква през 1835 г.,
когато е поставено началото на първото светско училище в страната.
Създадените през годините на Възраждането и до Освобождението 186
училищни библиотеки са и първите обществени библиотеки у нас,
които „изиграват водеща роля за духовното и национално пробуждане
на българския народ, събуждат порив към личностно
самоусъвършенстване, пораждат стремежи към полезно участие в
културния и обществения живот.
Въпреки непрекъснатите промени, които протичат в страната,
училищните библиотеки са неизменна част от структурата на
българската образователна система и основната им задача е преди
всичко да подпомагат учебния процес провеждан в училищата в
съответствие с разработените програми. В същото време те имат и
културни функции и според съвременните изисквания за тях,
разработени в редица документи на международни организации носят
пряка отговорност за насърчаване на четенето сред младите хора и
съдействат за повишаването на информационната им грамотност.

ПРАВИЛНИК НА
УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА
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•
•

Глава ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И
ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ
Член 1

(1) Всеки учащ и служител в СОУ
"Гео Милев" - Варна има право да
ползва услугите на училищната
библиотека.
(2) Ползването услугите на
училищната библиотека е
безплатно.
Член 2
(1) Правилата за вътрешния ред на
библиотеката са изготвени съобразно
изискванията на два нормативни
документа, влезли в сила на 01.01.1995 г.:
Типови правила за обслужване на
читателите
Наредба за запазване на библиотечните
фондове
(2) Тези правила се отнасят за всички
библиотеки на единната библиотечна
система в Република България и се
уреждат съгласно разпоредбите на Закона
за задълженията и договорите.
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Член 3
(1) Сключването на договора с читателя се
установява с писмен документ: читателски
картон, заемна бележка. Документът се
подписва от читателя.

•

(2) В читателския картон се съдържат следните

•
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•
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данни:
относно читателя: собствено, бащино и фамилно
име, адрес, година на раждане (за ученици), дата на
издаване на документа;
относно заетия библиотечен документ: автор,
заглавие, инвентарен номер, дата на връщане,
подпис на читателя при получаване, подпис на
библиотекаря при връщане.
(3) На основание Наредбата за запазване на
библиотечните фондове читателите, попълнили
тези документи, поемат материална отговорност,
чието неизпълнение води до санкциониране или до
отнемане правото да ползват услугите на
библиотеката временно или за постоянно.
(4) Заплащането на повредени или изгубени
библиотечни документи - на основание заповед
2221/23.12.1997 г. на Община Варна, съгласно приета
методика с ПМС 433/1997 г. за ревалоризация.
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Глава ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
ЧИТАТЕЛИТЕ
Член 4
(1) Читателите имат право:

при записване в библиотеката
задължително да получат
информация за правилата, на които
се подчинява обслужването в
библиотеката;
да ползват библиотеката в удобно за
тях време, съобразно работното
време и учебните смени;
да заемат библиотечни документи за
дома или в читалнята на
библиотеката;
да получават библиографска справка за
дадена тема;
да ползват справочно-библиографския
фонд на библиотеката;
да участват в провежданите от
библиотеката инициативи;

да даряват книги или парични
средства за обогатяване на
библиотечния фонд.
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(2) Читателите са задължени:
да пазят чисти заетите документи, да
не ги повреждат или подчертават
текста, да не късат листи или водят
бележки по тях;
да не предоставят другиму заетите от
тях библиотечни документи;
да връщат библиотечните
документи в срок, отбелязан в
читателската карта и датника;
да не нарушават начина на
подреждане на фондовете за
свободен достъп;
да пазят ред и тишина в
библиотеката, да не влизат със
закуска и напитки.
(3) При напускане на учебното
заведение читателят е длъжен да се
издължи на библиотеката, за което
получава документ, че не й дължи
нищо.
(4) При промяна на адресната
регистрация читателят уведомява
библиотекаря за актуализиране на
читателския картон.
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Глава ЗАЕМАНЕ НА
ДОКУМЕНТИ И ПОЛЗВАНЕ НА
ЧИТАЛНЯ
Член 5
(1) Читателите заемат за дома не
повече от три библиотечни
документа в срок от три седмици.
(2) Читателите не могат да заемат за
дома, а ползват единствено в
читалня следните библиотечни
документи: справочници;
енциклопедии, речници, единични
екземпляри по дадена тема; скъпи и
редки екземпляри;
периодични издания.
(3) Методическите материали за
преподавателския състав се заемат за
срок от една учебна година.
Изгубените учебници се възстановяват
с идентични екземпляри или се
заплащат по пазарни цени.
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(4) Получаването на заведените в
библиотеката учебници по чужди езици
става за една учебна година, лично от
учителите по съответния език срещу
списъци и подпис на всеки ученик за
получен учебник. Същите се връщат в
края на учебната година по списък.

•

Глава ПОДРЕДБА НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД

•
•

Член 6
(1) Библиотечният фонд се реди от библиотекаря в
следните основни потоци:
детска художествена литература,
българска художествена литература,
руска художествена литература,
чужда художествена литература,
отраслова литература.
(2) Библиотечният фонд е обозначен с указващи
табели за стелажите и азбучни, предметни и именни
разделители за рафтовете.
(3) Не се обособяват специални фондове по поредици,
издателства, жанр и т.под.
(4) Отделяне на специални фондове се допуска в
следните случаи при специални предназначения и за
определен срок:
устройване на изложби и експозиции,
изискване на дарител,
проектни нужди.
Глава ПРОЦЕДУРИ С ЧИТАТЕЛСКИ КАРТОНИ
Член 7
(1) Читателските картони се делят на ДВЕ основни
категории: - картони на ученици,
- картони на преподаватели и служители.
(2) Картоните на учениците се редят по класове и сетне
по азбучен ред по собствено име на читателя.
Картоните на преподавателите и служителите се редят
по азбучен ред по собствено име.
(3) Допуска се отбелязване със знак върху картона,
съответно:
цифра и буква на класа при ученическите картони;
„У“ за преподаватели; „Сл“ за служители.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

• Член 8 от ПРАВИЛНИКА:
• (1) В началото на учебната година се прочистват и
пренареждат картоните според актуалните списъци на
учениците.
• (2) Отделят се картоните на напуснали и завършили.
• (3) Пазят се всички картони с невърнати книги - до
отчисление.
• (4) Преглеждат се старите картони и изрядните, запълнени
до край, се изпращат в архив за отчисление.
• (5) Приключеният архив с картони, съдържащ лични данни
на читателите, се унищожава по реда и процедурите на
училищния архив.

• Библиотеката на СОУ “Гео
Милев” в периода от 2012 до 2015
година е една от най-големите и
посещавани училищни библиотеки в
гр.Варна.
• Разполага с над 12000 библиотечни
единици: учебно-помощна,
художествена и справочна литература,
периодика, CD и видео касети,
подредени в строг библиотечен ред .
• Повече от 900 читатели ученици и
близо 100 учители и административен
персонал на училището.

Нашата библиотека

ЧИТАЛНЯТА – ДЯДОВАТА
РЪКАВИЧКА

Библиотеката организира и
участва в редица събития
• Годишнини от рождението на Гео Милев – кът с книги, информационно табло и
литературно четене.
• Първокласници в библиотеката – организирани групови посещения по класове
„Разходка в библиотеката”.
• Международният ден на детската книга – 2.04. – изложба на детски книги.
• Маратон на четенето - месец април.
• Международният ден на книгата и авторското право 23.04. с цел
популяризиране на книгите. Връчване на грамоти на учениците и библиотеката.
• Открит урок БЕЛ – запознаване с библиотечната система.
• ЧКР на учениците в библиотеката с учебна цел – насърчаване на четенето.
• Изготвяне на информационни табла пред Библиотеката и системното им
обновяване с актуална информация.
• Занятия по Проект УСПЕХ на Клуб Сладкодумковци и други клубове.
• Изложби в библиотеката по различни поводи и тематика.
• Съдействие при изготвяне на изложба за училищното фоайе с коледни картички
от ученици при СОУ „Гео Милев“.
• Коледна изложба в библиотеката – рисунки и картички на Клуб Сладкодумковци.
• Както и много други ежедневни и празнични инициативи и мероприятия.

Среща в библиотеката
на читателския клуб Сладкодумковци с
младия варненски писател Огнян Антов

Книжарница ХЕЛИКОН в
Училищната библиотека.
Гостува Ива Монева - книжар

При нас кипи неуморен труд

Нашите таланти

Произведенията на
нашите творци

Включете се и вие в мероприятията и
изявите на Училищната библиотека

Заповядайте в нашата
училищна библиотека
Защото:

Знанието е да знаете къде е скрито
знанието!

