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Юбилеи

Немската читалня в Пловдив е една от трите читални в България, които функционират
благодарение на съвместната работа между Гьоте институт България и Регионалните
библиотеки в Пловдив, Русе и Варна. Тя е открита през февруари 1998 година към ОП” Дом за
литература и книга”, по-късно „Страница” ЕООД и първоначално се помещава в красива къща
в Стария град, а от 2005 година е част от РНБ „Иван Вазов, Пловдив.
Вече цели 16 години читалнята е любимо място за почитателите на немската литература
и култура. Сред постоянните читатели са ученици, студенти, преподаватели, както и граждани
от различни професионални и социални области. Сред приятната атмосфера на немскоезична
литература всеки може да намери и прочете нещо по темите, които го интересуват. Читалнята
разполага с над 6500 библиотечни единици. Всяка година благодарение на Гьоте институт
фондът се обогатява с нови заглавия: белетристични произведения, специализирана и
справочна литература от всички области, учебни материали за „Немски като чужд език“,
обстойни фондове в областите изкуство, архитектура, дизайн и фотография, включително
номинираните на Лайпциския и Франкфуртския панаир заглавия; компактдискове с поп, рок и
класическа музика, както и с литературни произведения за слушане; игрални и документални
филми на DVD. Това дава възможност до читателите много бързо да достигнат най-новите,
излезли на немския пазар заглавия.

В читалнята се получават редовно над 30 заглавия немски ежедневници и седмичници, както и
немскоезични специализирани списания, които информират читателите за всички новости по
света, като например: “ Die Zeit”, “Sueddeutsche Zeitung”, Spiegel, Focus, Art, Geo, Brigitte,
Spektrum der Wissenschaft, Schoener Wohnen, Foto, Auto Motor Sport , Chip, Popcorn, Psychologie
heute и други.
Немската читалня е предпочитано място за преподавателите по немски език от града и
региона. Два пъти седмично се организират консултации за учителите по немски език, по
програма на учебния отдел към Гьоте институт в София, на които консултантът по немски език
Станислава Илиева запознава с предлаганите от Гьоте институт възможности за Онлайн
заемане на медии, както и с най-новите материали за обучението по немски език, които могат
да се заемат от читалнята.

Съвместната работа с Тест ДаФ центъра към ПУ „П. Хилендарски” дава възможност в
читалнята да се получава най-актуалната информация за следване в Германия и Австрия,
както и за изпитите, необходими за кандидатстване.
Благодарение на Гьоте институт България се реализират множество проекти за
насърчаване на четенето, провеждат се интересни семинари, открояващи се със своята
иновативност и насърчаващи обмена на опит между колегите от цялата страна.
През годините немската читалня се превърна в оживено място за срещи и
комуникационен център за интересуващите се от Германия и изучаващите немски език в
Пловдив. Тя заема своето специално място в културния афиш на библиотека „ Иван Вазов”.
Организират се множество интересни прояви като изложби, литературни четения, срещи с
писатели, състезания, уъркшопове. Няма да се забравят изложбите „ Някъде другаде- пътуване
през България” на Юдит Цауг, „Берлин- градът на промяната”, „Музика+Х”,
„ Приказни светове”, по повод 200 години от издаването на първия сборник на братя Грим, „ Да
израснеш с Кирстен Бойе”,” Комикс-сцената в Германия и Швейцария”,” Портрети на немски
автори” на Кристин Юрукова, „ Рекламата в Германия”, „Дано тенът да се запази” – ваканционни
поздрави на ГДР туристи от България, „ Добър ден-тук говори Европа” – изложба постери,
срещите с Катерина Ритер и нейните интересни истории, с писателите Инга Деор, Димитър
Динев, Анете Ланген, срещите с пловдивските поети „Европейска пролет в Пловдивпловдивски поети в Европа”, коледните тържества и викторини, филмовите вечери и още много
други прояви.
През всичките тези години партньорството на РНБ „Иван Вазов”, Пловдив с Гьоте
институт България допренесе изключително много за обогатявяне и утвърждаване на немската
култура в град Пловдив и се надяваме, че и през следващите години той ще остане наш
партньор и ще имаме възможност да осъществим още много мащабни проекти извън
столицата.

