
 

 

================================================================================ 

Клуб за споделено четене „Вдъхновение“ беше учреден в Градската библиотека. 

Съвременната библиотеката се превръща от място за книги в място за хора. Тя 

изпълнява важна роля в развитието на съвременното общество, в което водещи 

фактори са информацията, знанието и иновациите. Традиционната визия за 

библиотеките бързо се допълва и променя заедно с промените в потребностите на 

икономическото и социалното развитие и в резултат на широкото приложение на 

новите технологии. Библиотеката се превръща в привлекателно и оживено градско 

средище, предлагащо целия спектър от печатна и виртуална информация; средище, в 

което грижата за потребителя е първостепенна, а достъпът до информация е основен 

принцип. 

С учредяването на клуб „Вдъхновение“ екипът на Градска библиотека – Севлиево цели 

да отвори пространство за свободно общуване между поколенията – деца, младежи и 

възрастни, споделящи любовта си към книгата и творческото писане, както и да 

стимулира четенето и да подпомага творчеството. 

================================================================================ 

 



На 19.02.2019 г. в отдел Изкуство на Градската библиотека се проведе първата 

сбирка на новосъздадения клуб за споделено четене "Вдъхновение". Клубът дава 

възможност на всеки, който желае, да  запознае четящите с произведение на някой 

автор или нещо, написано от него самия. 

На тази първа среща 

присъстваха ученици от клуб 

„Многознайко“  при ОУ „Ст. 

Пешев“ с ръководител Бистра 

Студенкова, участници в клуб 

„Журналист“ при СУ „Васил 

Левски“ с ръководител 

Даниела Йорданова, учители, 

младежи и граждани, които 

имат отношение към 

книгите. 
 

По случай Деня на Левски Виктория Петкова, ученичка от 8а клас на СУ ,,Васил 

Левски”, прочете своето есе, посветено на Апостола. След нея есето си прочете и 

Пресияна Ганева от 8б клас. Двете есета бяха наградени с първа награда в конкурса за 

есе и стихотворение за Левски, организиран по случай патронния празник на 

училището. Вдъхновена от есетата на двете осмокласнички , бившата учителка Милка 

Дешева представи пред присъстващите свое стихотворение, посветено на Левски. 

 

Атмосферата разведри Росица Стефанова, която прочете откъси от книгата ,,Писмата 

на леля Дочка” и разказа историята на книгата и нейния автор, а забавните истории в 

нея бяха посрещнати с истинска радост от по-малките присъстващи. 

Г-жа Снежана Нанкова, учителка по Български език и литература в ОУ "Стефан 

Пешев", прочете два сонета от Шекспир, за които сподели, че са оказали голяма 

въздействие върху формирането на литературния й вкус. 

„Обичам е любимият ми глагол“, прочете Мария Тотевска-Иванова, служител в 

градската библиотека, откъс от книгата на Мария Лалева „Живот в скалите“. 



Г-жа Даниела Йорданова, преподавател 

по Български език и литература в СУ 

,,Васил Левски” и ръководител на клуб 

,,Журналист”, прочете любимо 

стихотворение от Гери Турийска –  

,,Като пораснем, ще станем 

безсмъртни", показвайки как едно 

трагично събитие може да се поднесе по 

нетрадиционен начин и пак да 

въздейства върху сетивата на четящите, 

защото е писано със сърцето. 

Последва участието на Добринка 

Минкова, която запозна присъстващите 

с откъс от книгата „Мечта отвъд 

долините“ на Людмил Янков. 

За финал Маргарита Цвяткова сподели с 

публиката какво е свободата според 

Захари Карабашлиев. 

Ива Коркинова закри срещата с 

обещание за ежемесечни събирания на 

клуба на четящите – „Вдъхновение“. 

 

 

Пресияна Ганева, 8б клас 

клуб „Журналист“, СУ ,,Васил Левски” 


