


Цел на длъжността

 Длъжността методист отговаря за правилното 
осъществяване на всички библиотечни процеси в 
общообразователните и обществените библиотеки 
от София-град и София област – читалищни и 
училищни.



Библиотеки

- училищни в 
София-град – 112

- читалищни в 
София-град – 118

- Общински и 
читалищни в 
София област – 138

Общо – 368



Методистът:

Организира и осъществява контрол на всички библиотечни 
процеси в читалищните и училищните библиотеки в столицата;

Участва активно във всички квалификационни или 
организационни мероприятия с общинските читалищни 
библиотеки от Софийска област;

Внедрява в практиката новите библиотечни технологии и 
нормативни документи;

Следи кадровите промени и контролира извършваните 
инвентаризации, както и цялостната документация, свързана с тях;

Подпомага и контролира изграждането и поддържането на 
справочните апарати в библиотеките;

Оказва конкретна методическа помощ на място във връзка с 
всички библиотечни процеси;



Организира и провежда текуща професионална 
квалификация – семинари, практикуми, курсове, съвещания;

Извършва експертна консултантска дейност;

Участва /при възникнали проблеми/ в организацията на 
вторичния подбор на библиотечните фондове в библиотеките 
от мрежата, за която отговаря;

Подпомага и контролира правилното водене на първичната 
счетоводна документация;

Оказва цялостна методическа помощ при откриване на нови 
библиотеки;

Обслужва Регистъра на обществените библиотеки за София 
област и София-град;

Включва се активно в информирането и организирането на 
посещения на събития и кампании на Столична библиотека.



Семинари, практикуми, 
обучения



Семинари, практикуми, 
обучения



Събития за ученици
Грижата за Бъдещето ни мотивира да работим 
заедно с училищните библиотеки не само 
оказвайки методическа помощ, но и да приобщим 
повече ученици към четящата група. Да приемат 
библиотеките за свое пространство, да излязат от 
училищната библиотека и чрез игрови похвати да 
усетят библиотеките като свое място:

Организират се библиотечно-
библиографски уроци;

 Работа с Литературните клубове на 
училищата и преподавателите по литература;

 Събития: „Снимачен екип №1“;

 „Литературна игра за три училища“;

 „Четенето е на мода“;

„Географско пътешествие“;

 „Влез в библиотеката“ и др.



Събития за ученици



„Влез в библиотеката“



„Четенето е на мода“
Игрово изследване за факторите, влияещи на 
младите читатели  при избора на книга.



За контакти:

Тел.: 02/80 15 953

02/80 15 955

E-mail: libmariana@abv.bg


