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”Колкото е хубаво да наследиш библиотека,  
по-хубаво е да събираш такава”   

   

Августин  Бирел  

 



 

Общи сведения 
  

 

        

Лична информация 

 
Име:                                                       Василка Ангелова Христова 

Дата на раждане:                             31.01.1966г. 

Адрес:                                                    12 61 с. Мрамор 
                                                                  обл. София-град  
                                                                  ул. „Трети март” № 9 

         Телефон:                                             0898 796 032 

         Е-mail:                                                  libmramor@abv.bg 

        Националност:                                 България 
                                                    

 



 

Общи сведения 
 

 

Образование и обучение: 

 

Средно образование:                1985 год. – ТСЕ „А.С.Попов” гр. София   

                                                               
Висше образование:              2009 г. – СВУБИТ гр. София                                                                

                                                               Образователно-квалификационна степен:                 
                                                               Бакалавър 

                                               Специалност: Библиотеказнание и   
                                                                               Библиография 
 
 

                                                               2011 г. – УниБИТ гр. София                                                                

                                                               Образователно-квалификационна степен:                 
                                                               Магистър 

                                              Специалност: Библиотечен мениджмънт                                                                             

 

  



 

Общи сведения 
 

 

Трудов стаж:   37 години  от тях 26 - библиотекар 

 

  01.03.1996г.                                   Народно читалище „Св. Иван Рилски-1922” 

                                                              с. Мрамор 

                                                  Библиотекар 

 

 1991г. – 1996г.                               ЕАД „Арома” гр. София –  

                                                             оператор на машина   

 

 1985г – 1991г.                                ЗТТТ гр. София –  

                                                             Производствен контрол /ОТКК/ 

 

 



 

Общи сведения 
 

 

Социални умения и компетенции: 

Силно мотивирана, динамична, стриктна. Надгражда образованието 

си през целия живот. Способност за работа в екип и диалогичност. 
Комуникационни способности, откритост, честност и самокритичност.  

Отговорност и заложен стремеж за постигане на високи резултати. 

 
Организационни умения и компетенции: 

Способност за планиране, координиране и контролиране при работа по 
заложените цели. Способности за определяне и актуализиране на 
приоритетите. Умения за мотивиране и ръководене на екип. 
Способност да  се работи с много и различни хора. 

 
Технически умения и компетенции: 

MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher), Internet (Explorer, Firefox),  
Movie Maker, Paint.net, Irfan View, WordPress, Работа с офис техника, аудио и 
визуална техника, мултимедия, Фотография, Умуния за саздаване и управление  
на уеб сайт, флаери, визитки, колажи, постери и др. рекламни материали 
Приложен софтуер „Автоматизирана библиотека – АБ” 
 
 
 



Професионално развитие 
 

 
 

Участие в текущи квалификационни курсове 

Майсторски клас на тема "Библиотеките на дневен ред", 
Проведен в СВУБИТ от Професор д-р Клаудия Лукс – 
Президент на ИФЛА 

 
20.09.2007г  

"Информационни и комуникационни технологии " – 90 ч. 05.12.2011г. 20.12.2011г. 

"Организация и управление на работата в 
обществената библиотека" – 46 ч. 

 
20.03.2012г. 

 
23.03.2021 г. 

„Общуване и работа с потребители и общности" –  46 ч. 20.05.2012г. 23.05.2012г. 

"Застъпничество, набиране на средства и разработване на 
проекти" – 36 ч. 

25.06.2012г. 29.06.2012г. 

 
" Услуги в модерната библиотека” – 64 ч. 12.11.2012г 

 
21.11.2012г 

" Е-услуги в библиотеката " – 26 ч.  
18.06.2013г.. 

 
20.06.2013 



  

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

Професионално развитие 

 
Участие във форуми и конференции 

 
 

   
1. Национален форум Библиотеките днес 29-30 ноември  2016 

https://www.glbulgaria.bg/nationalforum2016 
 

2. Национален форум Библиотеките днес   9-11 ноември 2017 
„Библиотеките в подкрепа на устойчивото развити”      

https://www.glbulgaria.bg/nationalforum2017 
 

3. Национален форум Библиотеките днес     8-9 ноември 2018 
„Библиотеките днес и цифровата трансформация”   

https://www.glbulgaria.bg/nationalforum2018 
 

4. Национален форум Библиотеките днес  6-8 ноември 2019  
„Предизвикателства пред библиотеките в 21 век. 25 години 

след Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за обществените 
библиотеки” 

https://www.glbulgaria.bg/bg/nationalforum2019 

 
 

https://www.glbulgaria.bg/nationalforum2016
https://www.glbulgaria.bg/nationalforum2017
https://www.glbulgaria.bg/nationalforum2018
https://www.glbulgaria.bg/bg/nationalforum2019


 

   Професионално развитие 

 
 

1. Благодарствен адрес за творчески достижения при 
участие във фестивалите на софийските народни 
читалища праз 2004г. 
 
2. Грамота за постигнати творчески успехи и 
принос в развитието на читалищната дейност по 
повод 90-годишния юбилей на НЧ „Св. Иван Рилски-
1922” – 11 май 2012г. 

3. Грамота за успешно представяне в 12-ти 
Международен фестивал по изкуствата – град 
Берковица 2004г. 

4. Грамота от район „Връбница” – Столична 
община” за участие в празника „Да поздравим 
Европа” - 2007г. 

5. Дипломна работа „Минало и настояще на НЧ 
„Св. Иван Рилски-1922”  - 2009г. 

6. Магистърска теза „Добри практики по 
Програма Глоб@лни библиотеки”  - 2011г. 

 

 

 



 

Библиотечна дейност 
 

 

Библиотеката при народно читалище „Св. Иван Рилски-1922” съществува като част 

от читалището от самото му създаване. Нейна основна цел е да събира, съхранява, 

организира и предоставя за свободно ползване библиотечно-информационните си 

ресурси. 

Усилията  на библиотеката при НЧ „Св. Иван Рилски-1922” с. Мрамор са насочени 

към усъвършенстване на работата с децата от най-ранна възраст за създаването и 

развиването на навици за четене, на любов към книгата, на любознателност и 

жажда за нови знания.  

Читалищната библиотека е единствената на територията на с. Мрамор. Тя 

обслужва предимно ученици от 175 ОУ „Васил Левски”, в което се обучават над 180 

деца от с. Мрамор и съседните села. Библиотеката разполага с богат библиотечен 

фонд, който наброява 15 271 тома книги. Тя разполага с  богата колекция от 

справочен фонд, художествена и отраслова литература и литература за деца. 

През 2010г. библиотеката бе включена в проекта „Българските библиотеки – място 

за достъп до информация и комуникация за всеки” под егидата на фондация „Бил и 

Мелинда Гейтс” и Министерството на културата с цел приобщаване към глобалното 

информационно общество. Благодарение на този проект библиотеката разполага с 

5 компютъра един многофункционален принтер, екран и проектор, които се 

използват много рационално. 

През последните години в библиотеката е създаден Детски клуб «Приятели на 

книгата», който много активно се включва във всички инициативи, предназначени 

за деца. Провеждат се различни детски утра – „В света на приказките”, „Маратон на 

четенето”, „В света на приключенията” „Приятели на книгата”. Децата участват в 

много изложби и конкурси с материали изработени в библиотеката.  



 

Екскурзия в библиотеката 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“В чудния свят на приказките” 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

“Внимание, общувай безопасно в мрежата” 

 



 
„Маратон на четенето” 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

Програма “Глоб@лни библиотеки – България” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Награди от четвъртото издание на  “Читателска щафета” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Реализирани проекти 
 

 

 

Проект “Създаване на уеб сайт на  НЧ„ Св. Иван Рилски-1922 – 

информационен портал на с. Мрамор” 

финансиран от Програма „Глоб@лни библиотеки – България”– 2013 

http://.chitalishte-mramor.com 

 

 

Проект “Еко Осветление и Еко Обучение в библиотеката”, 

финансиран от Фондация „Глобални библиотеки – 2018 

 

Проект за обновяване на библиотечния фонд по Програма „Българските 
библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на 
Министерство на културата – 2006, 2007, 2011, 2019, 2020 и 2021 г. 

 

 

 

http://.chitalishte-mramor.com/


 

Моите публикации 

 

 

 

 

 

 
 



 

Моите публикации  

 

 
 
 

 
 



 

Моите публикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            



 
Сайт на читалище „Св. Иван Рилски-1922” 

http://.chitalishte-mramor.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализиран по Проект “Създаване на уеб сайт на  НЧ„ Св. Иван Рилски-1922 – 

информационен портал на с. Мрамор” 

финансиран от Програма „Глоб@лни библиотеки – България”– 2013 

http://.chitalishte-mramor.com/


 
Моето професионално кредо  

 
Пътят ми към професията беше неочакван, но не случайно стигнах до 
него, защото дълги години преди това бях свързана с читалищна 
дейност. 
Мисля, че направих правилния избор и не съжалявам. 
Професията на библиотекаря е интересна и динамична. 
В крайна сметка съвременният библиотекар не е само пазач на книги. 
Освен това той е учител, художник, психолог, маркетолог и специалист 
по информационни технологии. Тое "добър лечител на човешки души". 
Обичам да научавам нови технологии и методи на библиотечна работа, 
да участвам в състезания, да правя презентации и разбира се да 
общувам с хора. 
Заобиколена съм от умни, образовани, целеустремени хора, влюбени в 
професията си. Много ми е интересно да работя с тях и научих много от 
тях. 
Изучавам вкусовете и интересите на всеки читател.  
Опитвам се да бъда внимателна към всеки, който влезе в библиотеката. 
 
 

 
 
 



 

Моята самооценка  

 
 

 
Вярвам, че съвременният библиотекар трябва непрекъснато да се движи 
напред, да бъде инициативен и енергичен, както и да има много 
творчески потенциал, въображение, висок професионализъм и умения, 
за да приема с ентусиазъм всичко ново и интересно, което може да се 
случи в библиотечната дейност и успешно да се реализира в този живот. 
В работата си се опитвам да не стоя на едно място и да съм в крак с 
времето, прилагам съвременни технологии, използвам нови методи. 
Цялата ми работа е насочена така, че четенето да не е задължително, а 
желано, интересно и обичано. 
Смятам, че качества като общителност, добронамереност и емоционална 
издръжливост са важни за общуването с читателите. 
Стремя се да съм истински приятел с моите читатели. Приятно е да чуя 
думи на благодарност от тях. Тогава забравям за трудностите и съм 
готова да седя отново с часове пред книгите в търсене на необходимата 
информация за читателите. 
Разбирам, че работата ми е необходима, търсена и полезна. Така че има 
за какво да продължавам да служа на тази благородна кауза. 

 



 
 
 

 
Имам още много творчески  

планове и идеи,  
които искам да реализирам. 

 
Всичките ми пътища водят към 

библиотеката,  
защото светът на книгата е светът на 

истинското чудо!  
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