
 
 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА 
НА КВАРТАЛ ЛЯНСИМЯКИ 

 



   
 
 
 
 

 Библиотеката на квартал Лянсимяки е разположена в южната част 
на град Вантаа, който е част от метрополията Хелзинки, Еспоо и 
Кауниайнен, където живеят около 1 милион и 300 хиляди души. 

 Квартал Лянсимяки се намира на границата с Хелзинки. 
 Град Вантаа е четвърти по големина град във Финландия, 

наброяващ около 200 хил. жители. Градът е разположен по 
поречието на река Вантаанйоки и се намира на 19 км. от Хелзинки. 

 
 

Информация за района 



 Персоналът на библиотеката в момента се състои от един 
библиотекар, двама библиотечни служители и един помощник-
библиотекар, както и  двама служители, които се заемат почасово. 

 

Персонал 



 Градската библиотека на Лянсимяки обслужва жителите на 
източните райони на Хелзинки и Вантаа. Сградата на библиотеката, 
заедно с младежки дом и магазин е построена през 1978 година. 
Тази година в началото на месец май библиотеката ще чества 40 
години от откриването. Информативно площта на библиотеката е 
300 кв. метра.  

 
 

Библиотеката е на 40 години 



 Библиотеката обслужва две начални и прогимназиални училища, шест детски 
градини и една дневна детска градина, която се помещава в сградата на 
библиотеката и младежкия дом. 

 Освен с училищата, детските градини и младежкия дом, библиотеката работи 
съвместно със следните организации от квартала:  църквата, две пенсионерски 
огранизации, международен център, сдружението Elämяlaatu ry , което  работи 
за подобряване качеството на живот и предлага услуги на хора в неравностойно 
положение, дава съвети на безработни от дълго време. Тази организация работи 
с Бюрата по труда, откъдето по направление получава своите клиенти.  

 Библиотеката предоставя материали и помещение на организациите. 
 
 

Партньори 



В библиотеката се организират разнообразни културни мероприятия за деца, 
юноши и възрастни.  

Четене на приказки. 

През септември се организира празник на детето с участие на писател. 

Ежегодно в началото на месец май се проведжа Ден на Лянсимяки и Ракюля. 
Субсидии за провеждане на празника се отпускат от общината, които са в 
размер на около 3000 евро.  

За най-малките гостува куклен театър. 

 
 

Културни мероприятия 



Диплома на читателя 

 От много години във финските училища се въвежда  „Диплома на читателя” 
(Lukudiplomi), която цели да стимулира учениците към четене. Идеята е от 
списък с препоръчителна литература учениците трябва да прочетат 
определен брой книги, а в края на учебната година тези, които са изпълнили 
критерия, се награждават тържествено с  „Диплома на читателя”. 

 Списъците за извънкласно четене са разделени на четири категории в 
зависимост от възрастта на читателя. А книгите са избрани така, че да ги има 
в наличност във виртуалната  библиотека ”Helmet”. www.helmet.fi  (на 
фински, шведски, английски, руски) 
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 Във всяка библиотека има поне един служител, който работи 
съвместно с училищата и детските градини. Представя анотации на 
най-новите книги и помага на учители и ученици при подбор и 
поръчване на литература.  

 При необходимост от допълнителен персонал (заболяване, курсове, 
отпуски и пр.) служители се заемат чрез фирма (seure.fi), която 
предлага работници, регистрирали се при нея. Ние ползваме тези 
услуги, като финансирането е от бюджета на община Вантаа.  

 
 

seure.fi 
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 Всяко лято библиотеката взема на работа за месец или два, в зависимост от 
нуждите, ученик или студент на лятна практика. Заплащането е от Общината. 
Подаването на документите става през февруари. 

Ученици на лятна практика 



 Към библиотеката има куче-слушател (терапевт), което посещава 
библиотеката един път седмично на доброволни начала за един-два 
часа. Целта е да стимулира малките към четене.  

 
 
 

Куче-терапевт 



 На чужденците, обучаващи се в езиковите центрове, предоставяме три 
месечна езикова практика. Библиотеката на Лянсимяки всяка година взема 
по един или двама служители на езикова практика. Заплащането на тези 
служители става от kela (национален осигурителен институт). 

 Всички нови служители, които идват от Бюрата по труда преминават кратки 
курсови на обучение, които градът организира. Запознаване с виртуалната 
библиотека Helmet и програмата Siera. За тяхното въвеждане в работата 
отговаря един служител, но на практика всички помагат.  
 
 

 
Договор за шест месеца 

 
 



 Този договор се предлага само на ученици - целта е запознаване с 
работно място и изграждане на трудови навици (не се заплаща). 

 

 
 
 

 
 

Договор за две седмици 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Договор за 10 месеца или година 

 
 

 Служителите по този договор идват на работа от Бюрата по труда.  

 Това са служители, които дълго време са били без работа или са 
безработни, на които им предстои пенсиониране. 

 Човек от персонала се занимава с всеки новодошъл, въвежда го в 
работата, запознава го със системите и програмите, с които работим.  

 Тези служители са с 4-месечен пробен договор.  
 



sierra 

 Служителите от библиотеките на столичния 
регион (столичната метрополия, Хелзинки, 
Еспоо, Вантаа и Кауниайнен) работят с една 
обща библиотечна система Sierra. 

 Всичките библиотечни процеси по 
обработката на книжния фонд се 
извършват централизирано в градската 
библиотека на Тиккурила.  

 Подборът на библиотечните материали 
(художествена литература, списания, DVD, 
CD, игри и тн. ) се извършва 
централизирано от библиотечно-
информационния отдел в градската 
библиотека на Тиккурила, където е и 
управлението на библиотеките на град 
Вантаа. Библиотеките на Вантаа са десет + 
един библиовоз. 



RFID 

Библиотеките от столичния регион вече от година работят с RFID (Radio 
Frequency IDentification) технология.  

Периодично се извършва прочистване на библиотечния фонд. 

Най-новите издания пристигат маркирани с етикет с  надпис BESTSELLER, 
които могат да се заемат за вкъщи от библиотеката за срок от 14 дни, но не 
могат да бъдат запазвани чрез интернет.  

От 2017 година библиотеките от столичния регион започнаха уеднаквяване на 
дейностите си и на размяна на библиотечен фонд.  

 
 

 



Библиотечният фонд е общ 

 Библиотеката на Лянсимяки притежава само периодиката, всички 
останали материали (книги, DVD, CD, игри и пр. ) са общи.  

 Периодиката се регистрирана в Лянсимяки.  

  Художествената литература, DVD, и аудиокнигите остават в тази 
библиотека, където читателят ги е върнал.  

 
 



Списъците със запазените заглавия  
на мобилни устройства 

 Списъците със  запазените заглавия на потребителите, които 
служителите на библиотеката всеки ден търсят и подготвят за 
изпращане към други библиотеки, не се  принтират, а се изпращат на 
мобилно устройство, на което се вижда пълната информация за 
книгата, корицата, кога последно е върната, дали е в наличност, и пр.  

 Тази програма е нова и търпи развитие.   

 
 



Джобна библиотека 

 Читателите могат да заемат книги чрез мобилното си устройство (taskukirjasto), и чрез това 
устройство да заемат вече заетите книги на приятели, без да се налага да идват до 
библиотеката. 
 

 Работното време на библиотеката е: 
  понеделник, вторник и сряда от 9.00 до 20.00 часа; 

  четвъртък и петък от 9.00 до 16.00 часа; 
  събота от 10.00 до 16.00 часа. 

 Работи се на две смени.  
 Работното време за първа смяна е 7 часа и 45 минути, за втора смяна -  7 часа и  21 минути (в 

това време влизат две кафе почивки от по 10 мин. и обедна почивка или вечеря - 30 мин.) 
 
 



Статистика 
 * Посещаемостта в библиотека Лянсимяки през първите три дни е от 

300-400 души на ден, а през останалите приблизително 200-300; 

    * Заеманите заглавия от библиотеката на Лянсимяки за 2016 са 68 
хиляди 

 



Премахване на плаващо работно време 

 От началото на април ще бъде премахнато плаващото работно време. Разработена е 
програма на exsel за разписанието на дежурствата. Тази програма беше разработена 
през 2002 година.  

 Тази програма претърпя развитие и се ползва от всички библиотеки в Еспоо. Новата 
версия се тества сега в две библиотеки във Вантаа. Много скоро предстои да се 
въведе и в останалите библиотеки.   

 В нашата библиотека аз подготвям програмата с дежурствата.   При възможност се 
съобразявам с желанията на колегите.  

 Ако служителят има плюсове и минуси, те трябва да се изчистят  в продължение на 
четири седмици. Служителят може да закъснее за работа само с предварителна 
уговорка с прекия началник. 
 



БОНУСИ 

Общината на град Вантаа отпуска  всяка година субсидията в размер от 1000 евро. Колективът решава 

как да изразходват тези средстава;  

на служителите се дава годишно половин свободен ден и се отпуска сума в размер от 27 евро за 

организиране на съвместна екскурзия, посещение на културно мероприятие или ресторант; 

 за служителите с дългогодишен стаж се осигуряват почивки в санаториуми на страната с намаление; 

безплатно медицинско обслужване; 

всеки служител на постоянен договор има право най-малко на шест безплатни дни за обучение; 

от няколко години служителите могат да отидат в друга библиотека (обмяна на опит, на разменни начала)  

за период от една седмица до няколко месеца; 

 служителите от всички библиотеки в метрополията организират общи мероприятия, събрания, като 

домакините се редуват; 

 служителите получават от общината билети/банкноти на стойност 110 евро (10 евро месечно за 11 

месеца) за градския транспорт, които се осребряват. 
 

 



Възнаграждения 

 Всички служители получават добавка към възнаграждението за прослужено 
време и в зависимост от прослужените години на едно и също работно място, 
отпуската е в размер на 24, 30 и 38 дни. 

 При излизане в полагаем годишен отпуск се отпуска заплата, чийто размер до 
2017 година беше половината от месечната работна заплата. От една година, по 
решение на управляващото правителство, възнаграждението при излизане в 
отпуск е намалено с 30 %. 

 Служители, които са работили в град Вантаа двайсет, трийсет години без 
прекъсване, получават награда и една седмица платен отпуск. 

 На 50- и 60-годишнини Общината награждава юбилярите със стъклена птица 
(финландски дизайн). 

 
 



Безплатни услуги  
 

Библиотеката на Лянсимяки предлага следните безплатни услуги:  
 

 получаване на помощ  при попълване на различни формуляри; 

 езиков курс по руски език;  

 курс ”Естетика и стил”; 

 четене на приказки;  

 курс по ръкоделие (веднъж седмично); 

 зала за самоподготовка, събрания и др.;  

 шкаф за зареждане на мобилните устройства; 

 шкаф за заемане на лаптопи, като в момента библиотеката разполага с шест лаптопа и 16 
таблета, като 10 от тях са за съвместна работа с учениците; 

 голям екран за четене на периодика в читателската зала;  

 голям екран - подвижен, за съвещания в залата  за работа с децата и учениците.  



Самообслужване 

В началото на месец май библиотеката на Лянсимяки ще премине на 
самооблсужване в определени часове на деня.  Техниката вече е 
инсталирана. 

За посещение на библиотеката ще бъде необходима читателска карта и 
личния код към нея.  

На разположение на читателите ще е целият наличен фонд, залите, 
компютрите(лаптопите), апаратите за заемане и връщане на литература.  

 
 



Заключение 

Като заключение искам да кажа:  
• Всеки директор на библиотека трябва да вижда потенциала за работа и 

развитие на своите колеги. 
•  Да дава възможност за преквалифициране, да насочва и поощрява. Особено 

младите библиотекари имат нужда от подкрепа, доверие и разбиране.  
 Личният пример е много важен! 

 
 
 
 



Благодаря за вниманието! 


