
РУСКИ ЦЕНТЪР 

СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА



СЪЗДАВАНЕ НА РУСКИЯ ЦЕНТЪР

• Руският център е създаден с организационната, 
методическа и финансова помощ от Фонд 
"Русский мир" (21 юни 2007 г.) и с подкрепата на 
кмета на Столична община на 18 ноември 2011 г. 



М И С И Я
• Руският център в Столичната библиотека 

работи за популяризиране на руския език 
и за развитието на българо-руския диалог 
в сферата на културата.



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
• Центърът създава условия за запознаване на 

читателите с руските класически и съвременни 
литературни произведения и техните автори, с 
многонационалната култура на народите от 
Руската федерация, информира за съвременния 
живот и история на Русия. 

• Разполага с библиотечен фонд от над 2000 
заглавия, колекция от мултимедийни издания 
(класически и съвременни руски филми, 
аудиокниги, учебно-методически пособия) и 
обучаващи програми по руски език.

• Основен елемент от работата на Центъра са 
програмите за изучаване на руския език и 
оказване помощ на преподаватели, учители, 
аспиранти, студенти, ученици, деца, както и на 
всички желаещи да изучават руски език.

• За осъществяване на контакти и обмен между 
творци и специалисти от България и Русия, в 
модерно оборудваната зала се провеждат 
срещи, семинари и конференции по културни, 
образователни и научни  проекти.



СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННА

 Книги за дома

 Справочници

 Детска литература



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКА

 Учебно-методически пособия

 Списание "Русский мир" 



ОБРАЗОВАТЕЛНА
 Курсове по руски 

език за възрастни

 Курсове по руски 
език за деца



ТВОРЧЕСКА И КОМУНИКАТИВНА

Мултимедия Премиери на книги, филми, конкурси



ТВОРЧЕСКА И КОМУНИКАТИВНА
• Семинари, конференции, симпозиуми, презентации



ТВОРЧЕСКА И КОМУНИКАТИВНА
• Изложби, вечери на руския език

• Видеовръзка с руски вузове и библиотеки



ТВОРЧЕСКА И КОМУНИКАТИВНА

• КИНО ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ И ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ 



КЪМ РУСКИЯ ЦЕНТЪР РАБОТИ

• Клуб на ценителите 
на руската култура и 
изкуство



ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА 
ЦЕНТЪРА

 Всеки може да ползва ресурсите 
на Руския център, необходимо е 
да покаже на библиотекарите 
читателската си карта от 
Столичната библиотека. 

 Книгите, справочните и 
мултимедийните издания се 
заемат или се ползват в 
читалнята. 

 На компютрите читателите имат 
достъп до бази данни, 
предоставени от Фонд "Русский 
мир". В рамките на един час 
дневно може да се ползва 
интернет за преглед на 
централната и регионалната 
руска преса, руски електронни 
ресурси и др. 



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪВМЕСТНА 
ДЕЙНОСТ

• Руският център може да бъде 
домакин на прояви, реализирани 
съвместно с други организации.

София 1000, пл. Славейков 4, етаж 2

тел.: +359 2 8015 903

e-mail: ruskicenter@libsofia.bg

website: www.ruskicenter.org
facebook: Руски център, Столична библиотека

mailto:ruskicenter@libsofia.bg
http://www.ruskicenter.org/

