
BG? Представете 1111 бибпи-
0111ека111а?

Регионална библиоте-
ка .Христо Смирненски" е
най-големият културно-ин-
формационен център в об-
ласт Хасково, основно кни-
гохранилище, архив на
краеведска литература II на
местен периодичен печат,
център за цялостно бибпио-
течно обслужване на читате-
лите,

Библиотечният фонд набро-
ява над 409 000 тома, близо
4000 регистрирани потреби-
тели и над 52500 посещения.
Четирите уютни ч11тал1111 раз-
полагат с 25 компютъризира-
1111 работни места за потре-
бители, с безплатен интернет,
достъп до електронния ка-
талог, електронинге биб-
пиотечни услуги 11 външни
база-данни, Библиотека-
та съчетава умело традиции
111111овац1111 с една обща цел
- все повече хора да я при-
познават като значим 1,.-улту-

рен 11 информационен инсти-
тут в региона,

Регионална библиотека
"Хр. Смирненски" - значим
културен и информационен

институт в региона на Хасково
Интервю с Кирилка Страшникова,

директор на регионална библиотека
"Хр. Смирненски', гр. Хасково

Hristo Smirnenski Regional
Library- а significant cultural and

informational institute in
the Haskovo region

Interview with Кirilka Strashnikova,
Director of Regional Library "Hristo

Smirnenski" in Haskovo

11ос1111111редо11жда б11бл110111е-

ка111а за сво11111е многобройни
•111111а111ет111 або11а11111?

Библиотеката организира 11

провежда срещи с наши и
чужди творци на писаното
слово, на изкуството и култу-
рата. Работи усилено за фор-
миране на читателски умения
и потребности у най-малки-
те. Провежда обучения с ро-
ботите Финч и за работа с
30 принтер. С голям интерес
сред децата се ползват програ-
мируемите играчки Пчела-ро-
бот. Ежегодно се организират
безплатни курсове no начал-
на компютърна грамотност.
Освен това библиотеката има
традиции в издателската дей-
ност. Като съорганиватор
на Литературни дни „Южна
пролет': ежегодно публикува
Био-библиографски справоч-
111щ11 на участниците в кон-
курса II много друn1. Бога-
та ежеседмична програма от
срещи, беседи, представяния
11 обучения са на разположе-
ние на читателите 1111.

За да развивате дей11ос111111а

11а бибпиотеката, у•тс111ва-
Какви доrrьт111111ет111 ак11шо- те в ред1111а 11роею1111, б11х111е

ED Са11 yort рсевеп! 11s tire
library?
The Hristo Smirnenski
Regional Library is the largest
cultural and information
centre in the Haskovo region,
the main bookstore, гпе
archive ofnational literature
and local periodical press -
а centre providing complete
library services for its readers.
The Library Fund has over
409 000 volumes, nearly 4000
registered users and over
52,500 visits. The four cosy
reading rooms provide 25
computerized places for the
readers, free internet access,
electronic catalogue access,
electronic library services
and an external database.
The library precisely Ыends
traditions ,vith innovations
,vith one common purpose
- more and more people to
recognize it as а significant
cultural and informational
institute in the region.

Wl,at additio,ral activities
does tire library providefor
its 111mreror1s readers a11d
s11bscribers?
The library organizes and

hosts meetings ,vith national
and foreign ,vriters, ofart
and culture, ,vorks hards to
develop reading skills and
needs for the youngest. It
organizes courses with Finch
Robots and ,vorking ,vith а
30 printer. The children use
,vith great interest the bee-
robot toys. Free computer
literacy are organized annually.
Besides that, the library has
а tradition in the puЬlishing
activity.

111 order to develop yo11r
library activities, уо11 are
i,rvolved i11 а mmrber of
projects, 1vor1/dуо11 111e11tio11

some oftire more sig11ificmrt
011es?



BG• ли с11оме1111т, някои
110-31111'/IIAfll?

Към Фондация „Глобал-
1111 библиотеки - Бълга-
рия" успешно са реалиэи-
ран11 проектите „Кой чисти
в природата'; .Библиоте-
ка , тийнейджъри, книги" и
„E-skills for E-inclusion". Два
са спечелените проекти към
АХУ - .Бибяиотеката дос-
тъпно място за всеки"- 2017
г. на стойност 14 167 и „Всич-
ки заедно'; за който бе склю-
чен договор на 23.07.2018 г.

на стойност 17 747 пв, През
месец маi1 2019 г. бе спечелен
проектът „Библиотека- на-
следство -бъдеще" към На-
ционален фонд „Култура':
Благодарение на този проект
библиотеката има безплатно
мобилно приложение и ЗD
разходка 11з залите за свобо-
ден достъп и хранилищата.

Не 11а последно място тряб-
ва да отбележим II проекта
.Хасково II Одрин - култур-
110-11стор11ческ11 дестинации';
съфинансиран от Европей-
ския съюз, чрез Програма
ИНТЕРРЕГ-ИПП за тран-
странично сътрудничество
България-Турция 2014-2020,
който ще даде възможност
за насърчаване на междуку-
лтурния диалог 11 подобря-
ване на достъпа до културно
наследство, чрез по-широ-
ко използване на дигитап-
1111 технологии, Проектът
е номиниран за наградите

Работна среща с партньорите от
Одрин по трансrраничния проект

Лято в библиотеката, 2019 г.
Summer in the library, 2019

RegioStars, 2019 в категория 1

„Насърчаване на цифровата
трансформация".

В11ж11о е да интегрираме де-
111111111 1>."ЬМ •1ете11ето II да z11

стимулираме да 11р1111031111-

ват 611бт,отек1111111 като
място 311 11осеще1111е. Как-
во предприемате о 11111311 110-

сока?
Освен вече споменатите про-
грамируеми играчки - из-
ключителна атракция за под-
растващите, в детския отдел
с инсталирана и интерактив-
ната подова система FuurMat.
Новата придобивка дава въз-
можност децата да влязат във
шrртуалната проекция и под
игрова форма да се учат no
забавен и вълнуващ начин.

EN• In association 1vith
"Global Libraries - Bulgaria"
Рошшапоп are completed
successfully the projects
"Who clean in the nature?';
"Library - teenagers - books"
and "E-skills for E-inclusioп"
. T1vo are the projects
fuпded Ьу The Agency
for DisaЫed People - "The
PuЬlic Library - accessiЬle
place for everyone" - 2017
amounting BGN 14 167
and ''All together'; for 1vhich
the contract ,vas signed on
23.07.2018 and the amount of
the grant is BGN 17 747.

In Мау 2019 ,vas 11•on the
project "Library - Heritage -
Future" funded Ьу National
Culture Fuпd. Thanks to this
project the library has free
moblle арр and а ЗD tour
around the free access halls
and the databases.
Last but 1101 least, 1ve must
птеппоп the project „Haskovo
and Edirne - Cultural and
Historical Destinations'; co-
financed Ьу the European
Union through the
INTERREG-IPA Bulgaria-
Turkey Cross-border Co-
operation Program 2014-
2020, ,vhich ,vill еnаЫе the
promotion of intercultural
dialogue and improvement
access to cultural heritage
through greater use of digital
technologies. The project 1vas
nominated for the RegioStars
A,vards, 2019 in Category

Първа среща с фототипни издания на
ръкописни и старопечатни книги от

фонда на библиотеката

Среща на Иван Раденков с
читателите на библиотеката.
Meeting ofIvan Radenkov and

the readers of the library.

l „Promoting Digital
Transformation':

It is ипропап! to i11volve
cl1ildre11 1vitl1 readi11g 1111d lo
enco11rage tlrem lo recog11ize
tire library as а place to visit.
Wlrat areyo11r асйопз take11
to1vards tlris direction?
Besides the already
mentioned programшaЫe
toys - an exceptional
attraction for adolescents
is the FuurMat interactive
floor system, installed in the
children's ,vard. The ne1v
acquisition allo,vs children to
enter virtual projection and
learn in а fun апd exciting
1vay ,vhile playing.

Учене чрез игра с подова система
FuurMat.

Work meeting with partners from Edirne
on the cross-Ьorderproject

First meeting with phototype issues of
manuscripts andprinted Ьooks from the

library fund.

Learning through games with FuurMat
floorsystem.


