
Пътят на Книгата до нас 



За да съществува една книга, първо 

трябва да се напише...   

 

За написването на книгата ни е нужен 

писател  наречен още АВТОР !... 



Авторът 

       Трябва да подбере жанра, в който иска да пише. 

Всеки пише различни произведения – детски, научни, 

исторически, романи и други.... 

 

Авторът решава и кой художник да илюстрира текста 

на книгата му, така че да разкрие най-добре неговия 

замисъл.  



Издателствата   

       Издателството или издателската къща е 
предприятие, чиято основна дейност 
е  издаването и разпространението 
на книги  чрез книжарници, библиотеки и директни 
продажби на потребителите. 

 

   Първото българско издателство е Христо Г. Данов, 
основано през 1855 г., което съществува и до 
днес.  



Издателството възлага на  

печатницата да отпечата 

книгата 

Как се печатат книги: 
 

 Вероятно повечето от вас си мислят, че 
се печатат на принтер - лист по лист, 

след това тези листи се лепят или шият 

и се получава книга. Това не е така.  
    Книгите се печатат на едни големи листи 

хартии, които след това се прегъват.  



Разпостранение на книгата 

      Веднъж написана и издадена, книгата заживява 

свой собствен живот и поема свой път...    

     

 

 

 

   

   Към книжните борси, книжарниците или книго- 

търговците за да достигне до читателя за когото е 

предназначена. 



.... Достигат и до библиотеките 

  

 

      Отдел “Комплектуване и 

обработка” извършва 

дейностите по набавяне, 

регистриране и обработка 

на книгите и изграждане на 

Електронния каталог.  

      

    Това са техническите 

библиотечни дейности за 

да може библиотекарят 

бързо да намери тъсената 

книга. 



Всяка библиотека има система от 
форми и средства, разкриващи 
фондовете в различни аспекти. 

Това е т. нар. справочен апарат, който 
включва каталози, картотеки, 
справочни издания и др.  

 

Справочният апарат може да е 
организиран по традиционен начин 
или на основата на нови 
информационни технологии. 

 

 И в двата случая са необходими 
известни познания, за да използвате 
едно или друго средство от 
справочния апарат.   



Подробната класификация на всяка една книга  

/по отрасли на знанието/ и точното подреждане 

на книгите /по азбучен ред/ по рафтовете 

позволява на библиотекаря и на читателя  

    да намери по-бързо търесеното заглавие. 

 



    Затова, когато избираме своята книга от 
рафта на библиотеката е много важно 
да я оставим на точното и място. 

 

   Всички книги в библиотеката имат 
етикет, съдържащ букви и/или цифри, 
който се нарича сигнатура.  

 

   Тя е формирана от  фондова буква, 
която показва местоположението на  

   библиотечния материал в библиотеката; 

 

    От цифри, които показват отрасъла на 
знание 

 

    И Авторски знак – на фамилното име 
на автора. 



Молба на книгата 

Моля ти се, не ме пипай с  

мръсни ръце, защото и аз  

обичам да съм чиста и 

хубава! 

 

Не драскай по мене с 

мастило,  

молив или нокът, защото ще  

ме задушиш! 



      Помни, че след като съм 

услужила на тебе, трябва  

да ида и при други деца. Може 

би някога пак ще се  

срещнем и тогава ще ти бъде 

мъчно да ме видиш  

изцапана, измачкана и 

парцалива. 

        За да означиш 

мястото, до където си 

прочел, не  

прегъвай листата, а 

сложи разделител, за 

да мога и  

аз да си почина. 

  Помогни ми да си остана здрава и чиста, 

а аз ще се  

помъча да ти бъда пак полезна!  



 Пътят на книгата, извървяхте заедно с  

 Емилия Лисова и Силвия Маламова. 

Да изпълним молбата на книгата, за да достигне до 

повече читатели. 

 

 

 

                                          Приятно четене! 


