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Вестник е пред теб

благодарение на млади
репортери от
Професионална
техническа гимназия –

град Варна.

Учениците бяха част от
проект “Млади репортери
за местна демокрация”,

които се изпълни в
периода март 2020 - април
2021 година от Дружество
за ООН в България и
Фондация “За ново
партньорство в
журналистиката” с
подкрепата на Фонд
“Активни граждани”

предоставена от
Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия по линия на
финансовия механизъм на
ЕИП. Основната цел на
проект „Млади репортери
за местна демокрация“ е
подобряване
демократичната култура и
гражданска осведоменост.

В рамките на проекта бяха
включени ученици от
градовете Варна, Велико
Търново, Карнобат,

Монтана, Пловдив.

В рамките на дейностите
те получиха подкрепа от
своите учители,

журналисти от местни
медии, обучители и
експерти. Във вестника
може да се запознаете с

различни рубрики, които са
изготвени специално за
теб и ще те информират за
актуални събития от
училищния живот, живота
в град Варна и региона.

Ще можеш да прочетеш и
статии, посветени на

бележити дати и личности,

на мероприятия от
културната,

професионална и спортна
дейност в гимназията,

поместени в рубриките "Да
не забравяме великите",

"Аз творя", "Спортен свят",

"В духа на училищната
традиция", "На фокус",

"Арт галерия", "Горещо",

"Здравословно". На
страниците си вестникът
предлага и забавни четива
в рубриките "10 неща",

"Ако искаш вярвай",

"Пътешествия", "Забавно".

НАШАТА ИСТОРИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА
ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
в град Варна е наследник
на Техникум по
машиностроене и
електроника. Училището е
създаден със заповед на
МНП No 5054/20.07. 1949
година, а гимназията
винаги е била позната сред
варненци като
“МЕХАНОТО”.

В почти 70-годишната
история на училището са
обучени повече от 12000
специалисти в различни
области на
машиностроенето,
електрониката и
двигателостроенето.

Притежава ресурс и
кадрови потенциал за
подготовка на специалисти
със средно образование,
висока професионална
квалификация и солидни
чуждоезикови познания.

Училището е на трето
място в страната по броя
на реализиралите се
ученици по придобитата
специалност.
Винаги се опираме на
традицията, с примера на
предходниците, поели от
тях половинвековната
щафета, възпитаниците от
Професионална
техническа гимназия с
гордост изричат "Знаем,
можем, успяваме!"

Проектът “Млади репортери за местна демокрация” се изпълнява с финансова подкрепа на Фонд
“Активни граждани” предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия
механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Млади репортери за местна демокрация” е подобряване
демократичната култура и гражданска осведоменост.
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ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ
ВЕЛИКИТЕ

Професионална
техническа гимназия се
присъедини към
кампанията на
Европейската мрежа на
службите на пътна полиция
ROADPOL „Остани жив!
Пази живота!“ по проект,
целящ да намали до нула
поне за един ден броя на
загиналите при
пътнотранспортни
произшествия със свой
собствен „Ден на

безопасността на пътя“ .
Инициативата се проведе

под формата на
симулативна игра в двора
на гимназията чрез
използването на два вида
специални алко - очила,
пресъздаващи състояния на
водачи, употребили алкохол
съответно 0.8 промила и от
1.3 до 1.8 промила,
осигурени от Дирекция
„Превенции”, Община
Варна.

Зад волана изявиха
шофьорските си умения
учениците от професия
„Техник по транспортна
техника”, след което
споделиха какви усещания

са имали като водачи на
МПС, шофирайки с алко -
очилата и направиха
съответните изводи пред
съученици и учители.

УЧАСТИЕ В
НАЦИОНАЛНИ
СЪСТЕЗАНИЯ

В Професионалната
техническа гимназия - Варна
за единадесета година се
проведе национално
състезание по Приложна
електроника “Мога и зная
как” – училищен кръг.
Състезанието се провежда на
два етапа за две възрастови
групи.

Първа и втора възрастова
група включва IX , X, XI и
XII клас от специалностите:
микропроцесорна техника и
компютърна техника и
технологии.
Първи етап включва
решаване на теоретичен тест,
а втория изпълнение на

практическа задача, която
представлява изработване на
електронно устройство по
дадена принципна схема и
осигурен набор от елементи.

Учениците от първа и втора
възрастова група, класирали
се на първите две места,
продължават състезанието в
следващия регионален кръг.
Организатор на състезанието
е Министерството на
образованието и науката.

ПРИЕМ В
ГИМНАЗИЯТА

СПЕЦИАЛНОСТИ:

1.КОМПЮТЪРНА
ГРАФИКА
Реализация: В областите на
Web дизайн, графичен
дизайн, рекламна дейност,
дву- и тримерна компютърна
графика, интернет среда,
Е-приложения, предпечатна
подготовка и софтуерно
обслужване.

2. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Реализация: В сферата на
рекламата и издателската
дейност, страниране на
книги, брошури, каталози,

Проектът “Млади репортери за местна демокрация” се изпълнява с финансова подкрепа на Фонд
“Активни граждани” предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия
механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Млади репортери за местна демокрация” е подобряване
демократичната култура и гражданска осведоменост.

https://ptgvarna.com/bg/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258E%25D1%2582%25D1%258A%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://ptgvarna.com/bg/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258E%25D1%2582%25D1%258A%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://ptgvarna.com/bg/%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD-%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BD
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дипляни, Web дизайн,
обработка на снимки,
анимация, фирмени
рекламни материали и
графичен дизайн на крайни
продукти.

3. МЕХАТРОНИКА
Реализация: В областта на
електрониката,
автоматизиращата техника,
информатиката,
робототехниката.

4.МИКРОПРОЦЕСОРНА
ТЕХНИКА
Реализация: Фирми за
обслужване и ремонт на
компютърна,
микропроцесорна и
електронна техника,
асемблиране и дистрибуция
на компютърна техника.

5.КОМПЮТЪРНА
ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ
Реализация: Проектиране,
експлоатация и поддръжка на
електронни устройства и
компютърни системи,
асемблиране на компютърни
системи, изграждане и
експлоатация на компютърни
мрежи, периферни и
комуникационни устройства,
софтуерно обслужване.

6.АВТОМОБИЛНА
МЕХАТРОНИКА
Реализация: Оценка на
техническото състояние на
мехатронно оборудване,
сензори, работа с компютър
със софтуер за обработка на
данни, специализиран

софтуер в автосервизи,
гаражи и транспортни
фирми.
Правоспособност: водач на
МПС, категория "В".

7.ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Реализация: Специалисти в
транспортни предприятия и
фирми, производствени и
експлоатационни звена в
сферата на електрическата
мобилност - електромобили
и хибриди.
Правоспособност: водач на
МПС, категория "В".

ПРОГРАМИ ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ

ЕРАЗЪМ+

Европейската програма за
образование, обучение,
младеж и спорт „Еразъм+“
стартира през 2014 г. и е с
период на действие до 2020 г,
удължен за нов програмен
период 2021-2027 г.
Програма „Еразъм+“ работи
по 3 Ключови дейности в
сферата на: училищното
образование, висшето
образование,
професионалното
образование и обучение,
образованието за възрастни,
младежкия сектор.

На територията на гр. Варна
основен партньор на
международни проекти е

СНЦ „Ай Ем Ю Пийс
Глобал“.
Основна цел на сдружението
е да осигурява възможности
на младежи от България да
участват в международни
младежки обмени, които
позволяват на групи от млади
хора от различни страни да
се срещат и да съжителстват
за период от 5 до 21 дни. По
време на младежките обмени
участниците изпълняват
предварително подготвена
работна програма,
включваща работни ателиета,
практически упражнения,
дебати, ролеви игри,
симулации, дейности на
открито и др.

Младежките обмени се
основават на
транснационалното
сътрудничество между две
или повече участващи страни
от различни държави в или
извън ЕС. При участие в
младежки обмен на
участниците се поемат
разходите за транспорт,
настаняване и храна по
програмата „Еразъм+“.

Сдружение „Ай Ем Ю Пийс
Глобал“ разполага с широка
партньорска мрежа,
включваща партньори от
Румъния, Унгария, Турция,
Италия, Испания, Малта и
др. За последните две години
сдружението е предоставило
възможност на над 120
младежи от гр. Варна и
страната да пътуват и
участват в младежки обмени.

Проектът “Млади репортери за местна демокрация” се изпълнява с финансова подкрепа на Фонд
“Активни граждани” предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия
механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Млади репортери за местна демокрация” е подобряване
демократичната култура и гражданска осведоменост.

https://ptgvarna.com/bg/%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://ptgvarna.com/bg/%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://ptgvarna.com/bg/%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://ptgvarna.com/bg/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258E%25D1%2582%25D1%258A%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25B8-%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8
https://ptgvarna.com/bg/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258E%25D1%2582%25D1%258A%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25B8-%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8
https://ptgvarna.com/bg/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258E%25D1%2582%25D1%258A%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25B8-%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B8
https://ptgvarna.com/bg/%25D0%2590%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://ptgvarna.com/bg/%25D0%2590%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://ptgvarna.com/bg/%25D0%2595%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0
https://ptgvarna.com/bg/%25D0%2595%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0
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Към момента сдружението
има активни 9 международни
проекта с Италия, Румъния,
Малта и Полша, които ще се
осъществят през 2021 г.,
както и одобрен местен
проект, който ще посрещне
28 младежи от Италия,
Румъния, Турция и България
за младежки във Варна през
юли тази година.

На снимката: ученици от
ПТГ: Йосиф, Мартин и
Никълас, участвали по
‘’Еразъм+’’ в гр. Фъгъраш,
Румъния

Учениците от ПТГ, които
желаят да участват, трябва да
попълнят заявка,
публикувана в страницата на
неправителствената
организация „I am you peace
global”. Информацията
изглежда по този начин:
„I am you peace global’’ търси
13 участници за младежки
обмен, финансиран по
програма Еразъм +, който ще
се проведе в Крайова,
Румъния през периода 03 –
14 април!

Търсят се участници от
България – тринадесет: 12
на възраст 17-24 години, 1
групов лидер 18+ без
ограничение във възрастта.
Страни участници (3):
Румъния - домакин,
България, Турция.
Проект: “IE“. The main
objective is developing
attitudes to support and support
to traditional cultural and
entrepreneurial values of the
three countries Romania,
Turkey and Bulgaria for a
number of 39 young people.
Raising awareness on the
values and importance of
material and immaterial
cultural heritage. Cultural
interaction through the
"traditional blouse" (IE for
Romanian participants,
KLINSCI for Bulgarians and
Yoresel Kiyafet for the Turks),
stories and traditions
associated with it. Increasing
inclusion and

non-discrimination by
facilitating access to
non-formal
intercultural education
activities.
По проекта се поемат
следните разходи:
- Покриват се 100% от
разходите за настаняване и
храна;
- 100% от транспортните
разходи до 180 евро на човек.
Билетите първо се закупуват
от Вас, а след това разходите
се възстановяват до
определения лимит”.

Проектът “Млади репортери за местна демокрация” се изпълнява с финансова подкрепа на Фонд
“Активни граждани” предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия
механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Млади репортери за местна демокрация” е подобряване
демократичната култура и гражданска осведоменост.
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СПОРТЕН
СВЯТ
ХАНДБАЛ -

РЕПУБЛИКАНСКО
ПЪРВЕНСТВО 2019 Г.

Отборът на ПТГ - Варна по
хандбал спечели 4-то
място на републиканското
ученическо първенство
2019 г. за юноши от 8 до 10

клас, проведено от 21 до 23

юни 2019 в гр. Добрич.

В индивидуалното
класиране ГОЛМАЙСТОР
на първенството е
ученикът Александър
Николов от ПТГ - Варна.

СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ

Във Варна ще бъде едно
от най-големите и
вълнуващи събития тази
година - първото в
историята на България
Европейско първенство по
художествена гимнастика!

Очакват се най-добрите
гимнастички, отбори и
делегати от всички
европейски държави!

Ясно е, че събитие от
такова ниво иска желязна
организация във всеки
един момент.

Ето защо екипът на
Българската федерация по
художествена гимнастика
има нужда от
доброволчески
подкрепления и се обърна
към "Доброволци с
Устрем" за набирането,

разпределението и
координирането им.

МЯСТО:

Варна, Дворец на
културата и спорта, други

локации в града.

ГРАФИК:

От 5 до 13 юни 2021 г.
ВЪЗРАСТОВИ
ОГРАНИЧЕНИЯ:

Приемат се само
доброволци, навършили 16

години.

КРАЕН СРОК ЗА
ЗАПИСВАНЕ:

До 28.05.2021 23:59 ч., но
колкото по-рано, толкова
по-добре :)

КОНТАКТИ И
ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

volunteers@ustrem-bg.com

БАСКЕТБОЛИСТИТЕ - С
КУПА "ВАРНА"

Баскетболистите от ПТГ -
Варна отново са в челната
класация.

Спечелиха 3-то място в
турнир за Ученическа купа
Варна 2019.

Атанас Лазаров
XIIa клас

Антон Илиев
XIIв клас

Тодор Куртев
XIIa клас

Иван Вълчев
XIIa клас

Треньор: Жоро
Алипиев
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ПРОГРАМИ ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ

Discover EU

Жребий за опознаване на
Европа!

18-годишните граждани на
Европейския съюз могат
да кандидатстват за
безплатна карта за
пътуване.

DiscoverEU е инициатива на
Европейския съюз, която
дава възможност за
опознаване на Европа от
собствен опит. Пътувайки
предимно с влак (има
изключения за
участниците, които живеят
на остров или в отдалечен
район) ще опознаеш
впечатляващите пейзажи
на Европа и нейното
разнообразие от големи и
малки градове. Има два
кръга на кандидатстване,

които се провеждат всяка
година. Успешните
кандидати се награждават
с карта за пътуване.

За навършелите18 години,

DiscoverEU дава
възможност за пътуване,

което позволява

възползване от
предимствата на
свободата на движение в
целия Европейския съюз,

опознаване
многообразието на
Европа, запознаване с
европейското културно
наследство и история и да
се срещис хора от целия
континент. Освен това
DiscoverEU дава
възможност за развиване
на ценни житейски умения
за бъдещето, като
независимост, увереност и
отвореност към други
култури.

Очаква се през пролетта
на 2021г. възможност за
възобновяване на
конкурса DiscoverEU, ако
условията в Европа го
позволяват. Правилата на
конкурса се публикуват в
Европейския младежки
портал.

ВАРНА СПЕЧЕЛИ
ПРИЗА "ГРАД НА

ЗНАНИЕТО" ЗА ВТОРИ
ПЪТ

Варна спечели за втори път
приза “Град на Знанието” в
класацията на "Дарик
радио" - "Кой е най-добрият
град за живеене". Новината
съобщи водещият на

обзорното предаване
"Годината" Кирил Вълчев.
Инициативата на медията
тази година се провежда
съвместно с Фондация
"Америка за България".

Отличието за град Варна
категорично утвърждава
града ни като национален
център за образование и
наука. “Вярвам, че именно
образованите млади хора са
факторът, който ще движи
града напред, затова
продължаваме да
инвестираме в тях” , заяви
кметът Иван Портних,
който се включи онлайн в
предаването. Той
припомни, че тази година
по негова инициатива бе
подписан Меморандум за
сътрудничество между
Община Варна,
академичната общност в
града и бизнеса. Това е
кауза, която има за цел
дългосрочно развитие на
морската столица и
трансформиране на
икономическия профил на
Варна чрез дигитални,
иновативни и зелени
решения, постигане на
икономически растеж - чрез
инвестиции, базирани на
знание и иновации,
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създаващи работни места с
висока производителност и
доходи.

НА ФОКУС
ВАРНА И РЕГИОНА

ИНФРАСТРУКТУРА

Три съоръжения от
Аспаруховия мост ще
бъдат ремонтирани -7,8 и
9-о, в момента се изготвя
проектът. Това са
най-тежките за
изпълнение участъци на
моста.

До месец може да бъде
възложено цялостното
укрепване на голямото
свлачище "Трифон
Зарезан", заради което
панорамният път Варна -

Златни пясъци от години
е затворен.

МЛАДЕЖКО
ПРОСТРАНСТВО

“ХАЛЕ З” е ИСТИНСКО
МЛАДЕЖКО
ПРОСТРАНСТВО -

формирано от три
пространства
обединяващи хората в

общата идея за свобода,

независимост и
творчество.

На площ от 700 м2 е в
центъра на град Варна
/бул. Христо Ботев 3 /са
разположени три зали и
градска тераса. Първата зала
е постоянно променящо се
стрийт-рампа-пул трасе за
екстремни спортове и
уроци. Втората зала е за
аудио-визуални
пърформанси, концерти,

кино и представления, а
третата зала е отделена за
творчество, изложби,

разпускане или споделено
работно място, тенис маса,

електронни и настолни
игри, кухня и библиотека.

Освен това си имаме и
тайна градска тераса,

както и работилница за
работа с всякакви
материали.

Проектът ХАЛЕ 3 е
независимо младежко
пространство. Той винаги
се е реализирал
благодарение на
безвъзмездните усилия на
много млади и не толкова
млади доброволци. За
неговото реализиране не
се получава регулярна
издръжка от държава,

община или друга
институция. Може да
подкрепите ХАЛЕ 3 като се
включите в подписката или
ги подкрепите чрез
дарение.

АРТ КВАРТАЛ ТАЛЯНА

Това е районът в Стара
Варна, в който има
най-висока концентрация
на културно-историческо
наследство, включващо
както сгради–паметници на
културата, така и
археология. Обособен е
преди няколко години, с
визията да се развива като
арт квартала на Варна.

Приблизителните му
граници са улиците
„Преслав”, „Цар Симеон I”

и гаровият площад.

Отличава се със
застрояване близко до
човешкия мащаб,

разнообразие от
архитектурни стилове,

наличието на малки улички
и относително спокойствие
в сърцето на града. А
кафенетата,

ресторантите,магазинчета
та и галериите правят
културно–историческото
ядро на Варна още
по-привлекателно. Всички
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те заедно създават
неповторимата
романтична атмосфера на
„Таляна”

ГОРЕЩО
ВАРНА ИЗЛИЗА НА

КАРТАТА НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ

ДИГИТАЛНИ
ЦЕНТРОВЕ

Община Варна има
намерение да кандидатства
за изграждане на
европейски цифров
иновационен хъб (център)
на територията на града. На
извънредно заседание и с
голямо мнозинство
местният парламент даде
съгласието си общината да
се включи в учредяването
на сдружение, което е
задължително условие за
участие в процедурата по
програма „Цифрова Европа
2021-2027 г.“.

В него ще участват
организации от публичния,
частния и образователния
сектор, имащи отношение
към иновациите и
цифровата икономика.

За последните две години
ръстът на БВП на човек от
населението е близо 20%, с
което областта изпреварва
всички други големи
икономически центрове в
страната. Варна е
най-големият икономически

център в Северна България
с произведена продукция от
над 10 млрд. лева за 2018 г.
и 215 хил. заети лица в
цялата област през 2019 г.

Изграждането на
европейски цифров
иновационен хъб ще е в
подкрепа на цифровата
трансформация на града и
на държавата. Ролята на
центъра ще бъде да
предоставя иновативни
решения и да помага на
компании, институции и
организации в региона на
Варна да създават добавена
стойност чрез цифрови
технологии. Регионално
базиран, хъбът ще се
ангажира с местни,
национални и
международни партньори,
за да предостави повече
търговски възможности за
иноватори и да разкрие
нови работни места.

РЕГИОНАЛНАТА
БИБЛИОТЕКА ВЪВ

ВАРНА С НОВА УСЛУГА
Новата услуга
,,Библиомат’’ дава книги на
читателите във Варна

Регионалната библиотека
„Пенчо Славейков” във

Варна предоставя нова
услуга на своите читатели с
първия в страната
библиомат. Той е монтиран
пред входа на библиотеката,
която се помещава в
сградата на община Варна.
Библиоматът дава
възможност на хората да
вземат заявените книги по
всяко време на
денонощието, в почивни и
празнични дни без дори да
им се налага да влизат в
библиотеката. „За целта,
читателите трябва да
поръчат книгите чрез
Е-заявка, която се намира
на първата страница на
сайта на библиотеката.
Необходимо е да посочат,
че желаят да ги получат
чрез новия библиомат.
Следва потвърждение, че
книгите са налични и
получават имейл, в който се
съдържа номерът на
клетката и кода за нейното
отключване”, разясни
директорът на библиотеката
Радка Калчева. Тя поясни,
че след получения имейл,
читателите имат на
разположение 48 часа да
вземат своите книги.
Благодаря на креативния
екипа на варненската
библиотека за тази идея. По
този начин все повече хора
ще имат достъп до книгите
и материалите в
библиотеката, което е
хубаво в тези кризисни
времена.
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