
Детски център 
на Столична
библиотека



Над  65 хиляди книги – художествена и
специализирана литература на български
и чужди езици; речници, справочници,

енциклопедии; учебници и учебни
помагала от първи до осми клас, както и
такива за предучилищното образование;

архив на българската детска книга,

разполагащ с ценни първи издания,

публикувани у нас; детско-юношеска
периодика; дискове с детски филми,

потребителски компютри, VR стая; Wi-Fi.



Започни отрано, за да
стигнеш далеч!

Ранното детство е един от най-важните
периоди във физическото и емоционално
развитие на децата. Разгръщаме, заедно с

родители и учители, огромния потенциал на
децата. Създаваме и възпитаваме бъдещи
читатели, които отрано свикват с книгата и

нейния дом, за тях да четат е забавно,

интересно и модерно!



Зала „Леда Милева“
Специално пространство за най-
малките читатели, както и за
учениците до четвърти клас.

„„Час на приказката“ 
Най-малките ни (по)читатели се срещат с
любимите си произведения или отркриват
следващите такива. Четат им по-големи деца,

родители и доброволци.



 „„Арт Ателие“
 и „„Комикс Студио“

 

Заниманията с
художника

 Христо Кърджилов 

се провеждат 

всяка събота.



Най-любимото нещо на
читателите са книгите и

срещите с техните автори.



Милен Хальов и Златко Енев



Клуб 
„„Арт и шок“

Читателски
клуб, воден от
писателката
Милена Гартли.



 
„„Чети, играй,

спечели!“
Лятно четене-игра,

предназначено за деца
 от 6 до 14 години. 

Разнообразни
инициативи



„„Детско лято в столичнабиблотека“
 Разнообразни инициативи,

предназначени за деца 

от 5 до 15 години. 

 



Тематични събития, част 
от културния календар 
на Столична библиотека

Всеки месец се
отбелязват значими дати,

свързани с произведения
и техните автори.

 



Организирани посещения на
детски градини и училища, както и
провеждане на семинари, лекции,
конкурси за детски рисунки и
литературни творби, изложби,
представяния на книги и автори,
уъркшопове, щафетни четения,
прожекции на филми.



През учебната 2020 /2021 г. 26 софийски
училища избраха Столична библиотека

като партньор за реализацията на
основните цели на програмата

„Библиотеките като образователна среда”
на Националната програма на МОН

„Осигуряване на съвременна
образователна среда”. Голяма част от

програмата се проведе в Детския център.



Посещения на VR стая -

използване на очилата за

„„Виртуална реалност“

 



Вие ни давате силата да сме!

За Вашите усмивки, за Вашите мечти,
за Вашите ежедневни открития,
за Вашите малки-големи приключения,
за безусловната Ви обич,
за щастието, което ни подарявате,
за уроците по любов, на които ни учите...

ОБИЧАМЕ ВИ, ДЕЦА!

 



делнични дни: 8:30 - 18:45

събота: 9:00 - 14:45

неделя: почивен ден

Работно време

тел. 02/80 15 930;           02/80 15 972    

e-mail: duo1@abv.bg 

 fB: Детски център на Столична библиотека

за връзка с нас

mailto:duo1@abv.bg

