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     ППООЩЩЕЕННССККАА  ККУУТТИИЯЯ  ЗЗАА  ИИССТТООРРИИИИ  

 

Библиотеката в училището,  

библиотека на бъдещето 

(есе) 

Нашата библиотека в училище е много хубава и 

има куп интересни книги. Имаме прекрасна 

библиотекарка, която ни запознава с увлекателния 

свят на книгите. Тя е винаги усмихната и готова да 

помогне на всеки читател. И ако кажем, че 

библиотеката е като съкровищница от книги, то 

библиотекарката в училище е ключ за нашата 

съкровищница. Книгите са знанието и богатството на 

човека. Те ни водят и в миналото и в бъдещето.   

Много съм щастлива, че в нашето училище има 

библиотека. Благодарение на нашата библиотекарка и 

на директорката, нашето училище има тази малка стая 

със знания. Хартиените книги са много по-добри от 

електроните, защото когато държиш нова книга 

усещането е все едно държиш нещо приятно, нещо 

вълнуващо. Библиотеката е създадена в помощ на 

ученика. Там са събрани творби на български и 
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чуждестранни автори, басни, приказки, разкази и 

стихотворения на поети като Гео Милев, Леда 

Милева, Дора Габе, Петя Дубарова и други. Събрани 

са книги и за лятното четене, и книги за учебната 

програма. Творбите на български и чуждестранни 

автори са много хубави и приключенски. Моите най-

любими книги от библиотеката са: Лили чудото, 

Детективи с машина на времето и приказките на 

писателя Роалд Дал.  

Така е днес, а в бъдеще си представям 

библиотеката, по-различно. Библиотеката на 

бъдещето има компютри за четене на електрони 

книги, има кабинки за да се гледат DVD филми или 

постановки. Тя е създадена за да има достъп и към 

електронните книги. В библиотеките на бъдещето 

трябва да има книги на различни езици, който иска 

може да види на компютъра електронни книги на 

езика, който говори. Човек може и да чете на чужд 

език, за да говори на езика по-добре.   

На мен ми се иска в  библиотеката на бъдещето да 

има отделни зали за малки деца, за ученици, за 

любители на художествена и историческа литература 

и други. Идеята ми е да има във всяка зала специален 



 

3 

 

библиотекар: например, в залата за малки деца 

библиотекарите да са анимационни герои – така те ще 

могат по забавно да научат децата да четат и да 

обикнат книгите. Анимационните герои-

библиотекари могат да са Пинокио, Пепеляшка, 

Рапунцел, Феи и много други. Също така би било 

много интересно да се съчетаят съвременните 

технологии и литературата. Читателите биха могли да 

ползват очилата за виртуална реалност по време на 

четенето все едно че са герои от книгата.   

В съвременния живот хората не ходят толкова 

много в библиотеките, защото имат мобилни 

устройства, но аз вярвам, че в библиотеките на 

бъдеще хората ще ходят с удоволствие и ще върнат 

любовта си към книгите. 
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