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Годишните библиотечни награди на ББИА бяха обявени на тържество по случай
откриването на Националната библиотечна седмица на 14 май 2013 г. в Софийска
градска художествена галерия.
Наградите бяха връчени от г-жа Маргарита Попова, вицепрезидент на Република
България, проф. Кирил Топалов, съветник по духовност, култура и национална
идентичност на Президента на Република България, г-н Карл Форцхаймър,
съпредседател на Фондация "Америка за България" и г-жа Синика Сипила, президент
на ИФЛА за мандата август 2013 – август 2015.

ГОДИШНА НАГРАДА "МЛАД БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА"
Носител на наградата
Таня Стоянова – библиотекар в библиотеката на Нов български университет (НБУ)
Г-жа Стоянова има значителен принос в популяризирането на постиженията на
библиотеката на Нов български университет, в т.ч. тя поддържа Електронен научен
архив на НБУ. Нейните осъществени творчески идеи утвърждават имиджа на
библиотеката като модерна и иновативна и привличат повече читатели. Таня е пример
за успешна реализация на младите хора с нови квалификации в библиотеката.
Номинации
Елка Михайлова – библиотекар в библиотеката при НЧ "Христо Ботев – 1942", с.
Окорш, област Силистра
Г-жа Михайлова има значителен принос за разширяването на дейността на
библиотеката и съществена роля в обществения живот на с. Окорш. Тя въвежда новите
информационни технологии, включително електронни услуги за гражданите, създава и
поддържа уебсайт на читалището, привлича доброволци към библиотеката.
Полина Костова – библиотекар в Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"
Г-жа Костова участва активно в реализацията на проект "Реконструкция, модернизация
и мерки за енергийна ефективност в комплекс "Ректорат" на Софийски университет "Св.
Климент Охридски" по Оперативна програма "Регионално развитие 2007–2013". Тя е
един от организаторите за пренасянето на фондовете и тяхното пренареждане в
ремонтираните хранилища. Автор е на интересни научни публикации и на превода на
изданието "Наръчник по авторско право и сродни проблеми за библиотеките" в помощ
на библиотечната колегия.
Пролет Димитрова – библиотекар в училищна библиотека при СМГ "Паисий
Хилендарски"
Г-жа Димитрова работи активно за утвърждаването на ролята на училищните
библиотеки. Тя е дългогодишен председател на Националната секция на училищните
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библиотеки към ББИА. През изтеклата година подготвя и участва в срещи с училищни
библиотекари от страната, запознава ги с дейностите на ББИА и на Секцията на
училищните библиотекари. Привлича учениците и учителите на Софийска
математическа гимназия в инициативи за развитието на библиотеката на училището...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА
онлайн
!
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