
Критерии за Избора на Една Книга 

 

 

В списъка са въпросите, които ни задават при определянето дали 
една книга би трябвало да се включи в църковната библиотека. Те 

се отнасят както за нови, така и за дарени (употребявани) книги. 

(Виж допълнителната бележка по-долу за дарените книги.) 

 

1. Книгата съгласна ли е с учението на нашата църква? (Свързана 

ли е с мисията на нашето паство?) 

 

2. Нуждаем ли се от тази книга в нашата библиотека? 

 

3. Предметът,който се разглежда представен ли е по интересен 

начин? 

 

4. Книгата написана ли е на едно подходящо ниво за възрастовата 

група, която има за цел да докосне? 

 

5. Разглеждания предмет такъв ли е, който се променя често, 

последно ли е издателството? (Забележка: Не проверявай само 

датата на печатане, провери датата на авторското право!) 

 

6. Текста лесен ли е за четене? (Размер на печата, цвят и 

страници.) 

 

7. Книгата една от най-добрите ли е по този предмет? (Ако е 

трудно за теб да прецениш, можеш да провериш дали заглавието е 

в списъка на препоръчителните за една църковна библиотека 

книги.) 

 

8. Книгата от тези ли е, които са трудни за намиране в една 

обществена библиотека? 

 

9. Съвременен ли е стилът на изказване, особено за детските и 

юношеските книги? 

 
10. Илюстрациите и картинките съвременни ли са и дали са 

подходящи за типа книга, за която сме загрижени? 

 

Меки корици или твърди корици 
Ако парите са в ограничено количество, меките корици са най-

евтиния начин да се снабдиш с повечето книги за библиотечните 

рафтове. 



Книга с твърди корици е екстремно ценна, когато се използва често 

и си заслужава цената, дори и в много малки библиотеки и може би 

дори, когато тя е в наличност и с меки корици. Други твърди 

корици могат да се прибавят, когато колекцията се увеличава. 

Книгите с твърди корици имат предимство с това, че са по-трайни 

от меките корици. Някои меки корици имат шрифт, който е доста 

умален. 

 

Дарените книги 

Използвай съшия критерий при вземане на решения дали да се 

приеме или не дарената книга, която използваш, когато решаваш 

да/или да не закупиш книга. Ако книгата не си заслужава времето 

и разходите за поставянето и на рафтовете или поради 

пространството, което ще заеме на етажерката, тогава не си 

заслужава да я приемете дори и тя да е безплатна. Ако книгата е 

мухлясала, нуждае се от поправка или наводнена? (Ти може да 

решиш да бъдеш малко по-разпуснат по някои от въпросите, ако ти 
сега започваш библиотека, като и е по-добре да има НЕЩО на 

рафта сега, отколкото въобще пък нищо.) Съставянето на един 

списък пожелание, за това кои от членовете могат да дарят нови 

или използвани книги предотвратява проблема за сортирането на 
много от неприемливите книги и запитването дали някои са 

уместни за църковната библиотека. 

 

 

 

 

 
 


