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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Малево, община Хасково      Дата: 18.01.2016 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Обогатяване на книжния фонд на читалищната библиотека чрез дарения 

Описание на проблема: Читалището в село Малево има финансови затруднения и не може да закупува ежегодно 

нова литература, с която да обогатява книжния си фонд. Същевременно библиотеката има голям брой членове, 

сред които и ученици от училището в селото. Библиотеката се нуждае от нови, съвременни книги, които да 

представляват интерес за децата и възрастните потребители. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  Читалищният секретар и 

наставник на ГСС постави проблема пред групата. След кратка дискусия, членовете на ГСС излезнаха със следните 

предложения: 

 Да се организира кампания за набиране на книги с продължителност два месеца – декември 2015 – 

януари 2016г.; 

 Желаещите да дарят книги да ги носят направо в читалището; 

 Няма да се приемат дарения на физически или морално остаряли книги (скъсани, изцапани и др.); 

 Читалищният секретар да заведе в инвентарната книга даренията; 

 Читалищното настоятелство да изпрати благодарствени писма на дарителите. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  Да се изпълнят набелязаните точки, а 

края на кампанията за набиране на книги да е в края на януари 2016г. 

Ангажирани лица: Грудка Георгиева, Н. Пинчева, Надежда Николова, Дияна Милева  и Веселин Арабаджиев 

Предприети действия:  книгите се приемат и подреждат от секретаря и председателя на читалищното 

настоятелство, подреждат се в отделен стелаж , завеждат се в инвентарната книга на библиотеката. 

Постигнти резултати:  Библиотеката бе обогатена със 187 книги от различни жанрове – детска литература, 

художествена литература – любовни, криминални, исторически романи, приключенски книги и фантастика, 

научна литература. Сред авторите, чиито книги получихме са: Елин Пелин, Антон Дончев, Сандра Браун, Агата 

Кристи, Даниел Дефо, Майн Рийд, Франк Хърбърт, Умберто Еко и др. 

Дата: 04.02.2016 г.      Изготвил: Грудка Тодорова Георгиева 
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