
Видове материали, които ние планираме 
да имаме в нашата  Българска 

християнска библиотека “Нов живот“ 

 

 

Юношеска литература 
Въпреки че тийнейджърите са включени в други области, 

заслужава си да ги споменем индивидуално. Има брой книги за 

юноши от художествената и нехудожествената литература, които 

са написани от християнска перспектива. Несъмнено ръководство 

от Божия народ е най-голямата помощ за тази възрастова група 

във време на техния живот, когато те могат да имат много въпроси, 

конфликти и несигурност. Да накараш тийнейджърите да четат 

книгите може да бъде най-голямото предизвикателство за 

библиотеката в тази област. 

 

Помощна литература за библейско изучаване 
Библейски атласи, Библии, различни преводи, Библейски 

конкорданси за различните Библейски преводи, Библейски 

коментари, Библейски речници, Библейски енциклопедии, История 
на Библията. 

 

Библиотерапия 
Това е една дълга дума за книги, по-скоро художествени, които 

служат с цел терапия в помощ на читателя, който се сблъсква с 

определено нещо в неговия /нейния/ живот. Опитността на автора 

може да бъде в помощ на читателя в сблъсака му с подобна 

ситуация. Ти можеш да ги намериш на разположение особено от 

най-малката възрастова група до по-зряла читателска възраст. 

 

Биография 
Четенето за живота на други християни може да насърчи и 

вдъхнови днешните християни. 
 

Книги за всяко възрастово ниво 
Въпреки че библиотеката ще се снабдява с книги за всички 
възрастови групи, когато това започне ти може да пожелаеш  да 

избереш повече книги за възрастовите групи, които се използват в 

библиотеката най-много. Книжките с картинки за предучилищна 

възраст може да се окажат доста популярни особено ако има 
няколко малки деца в паството. Ако има повече възрастни хора в 



църквата, книги за самоподготовка могат да бъдат в голям интерес, 

книги като християнски брак, настойничество и други от вътрешно-

личностно естество. 

 

Детска литература 
Докосването на младите читатели в едно паство е чудесна цел, за 

тези които от рано развиват навиците си да четат християнска 

литература в своя живот. Те могат да продължат и занапред това 

благословение в техния живот.  Вие ще търсите сериозни книги за 

предучилищните. За щастие вече има книги за начинаещи и средно 

напреднали читатели, които са написани от християнска 

перспектива. Уверете се, че сте взели от тях, защото си заслужава 

да бъдат разгледани. Ако вашето паство има християнско начално 

училище, децата ще бъдат доста запознати с библейските истории 

и вие може да поискате да потърсите повече от тези християнски 

книги за децата да четат. 

 
Християнско семейство   
Има много книги на разположение от християнска перспектива на 

тема като тази за брак и отглеждане на деца. Има също 

християнски книги за развода, родителство без партньор и смесени 
бракове, също така има книги за сексуално образование от 

християнска гледна точка. 

 

Християнско изучаване за Организациите в паството 
Библиотеката може да снабди с материали специални групи като 

Църковно съветване, Борда на християнското образование, 

сестрински и братски групи, Библейско изучаване за младежи и 

възрастни, неделно училище, лятно библейско училище. 

 

Трудни области 
Християнската литература на определена тема може да бъде много 

полезна на този член, който се сблъсква с този проблем като 

аборт, алкохолизъм и наркотици, смут, безплодие, физическо и 

сексуално насилие, самоубийство, неизлечима болест и др. Ние 

никога не се осмеляваме да помислим, че членовете на нашето 

паство са конфронтирани от тези неща. Нашето паство е направено 

от едни грешни човешки същества и Сатана винаги ще бъде нашия 

неприятел. Освен това членовете може да се нуждаят от повече 
помощ в някои от тези ситуации. Книгите са източник на духовна 

храна и са в помощ на хора в трудни ситуации. 



 

Доктринално изучаване 
Тази област може да включва книги за ангели, смърт и 
Възкресение, Небе и Ад, 3акона и Евангелието, Спасението и 

Троицата. 

 

Евангелизъм, пример в поведение, християнско 
свидетелстване 
Църковната библиотека би трябвало да включва и книги, които 

помагат на членовете да разберат, че личното свидетелстване е 
отговорност на всеки християнин. Книгите трябва да помагат за 

поднасянето на свидетелството на хората. Включете книги, които 

съветват за начини да се отговори на различните вярвания. 

 

Художествена проза, Измислица 
Много читатели се радват да четат художествена проза. 

Църковната библиотека може да снабди с една по-голяма 

възможност за четене на християнска проза, отколкото 

обществената библиотека би могла. Някои хора се интересуват от 

четенето на исторически романи въз основа на живота на хора 

както от Библията така и на други като живота на Мартин и Катрин 

Лутер. Въпреки че не всяко събитие е вярно, тези книги могат да 

ти дадат идея за какъв е бил живота по онова време, в което са 

живяли. 

 

Мисии  
Има няколко книги относно църковните мисии, които са 

увлекателни за четене. 

 

Духовен растеж 
Има много книги на разположение за посвещение, вдъхновение и 

молитва, които са истинско благословение за християнския 

читател. Увери се, че си включил разновидност от споменатите за 

членовете в библиотеката. Освен това книги, които биха били 

интерес за всеки са тези: за семейството, за мъже, за жени, за 

майки, за несемейни, по-възрастни, деца, тийнейджъри и др. 

 

Църквата 
Вашата църковна библиотека би трябвало да включва книги, които 

представят вярата на вашата църква, включително вашите годишни 

финансови доклади и справочници, описващи дейностите на 

местните, областни църковни нива. 

 



Списания 
Ако библиотеката включва копия от списания като “Приятели” или 

“Лия”, бъдете сигурни, че имате на разположение и индексите на 

темите, така че членовете лесно да намират съответното издание и 

страниците, когато се работи с параграфи, които спадат към 

дадена тема. 

 

Аудио касети и CD-та 
Библиотеката може да включи аудио касети или CD-та от всяка 

неделна служба дори и ако вашето паство има такова служение. 

Хора, които са пропуснали службата ще са доволни да имат на 

запис проповедта. 

 

Видео касети 
Видео касети също може да се сложат в библиотеката, 

включително и видео-филми на Българска евангелска божия  

църква “Нов живот”, и видео за деца. Вие ще разберете, че видеото 

привлича хората към библиотеката. Да има видео не означава, че 

хората ще оставят книгите. Опита показва, че интереса към 
книгите продължава дори и когато се предлагат и видео касети. 

 

Вертикален файл 
Библиотеката е добро място да се съхранява вертикален файл / 

подходящ шкаф би бил уместен / за неща като вестници от 

различни организации от църква, писма от мисионери и 

др..Включва годиншни доклади, доклади от събрания на паството, 

история на паството и други, особено ако никоя друга група не се 

занимава с това. 

 

Училищни книги /учебници/ 
Български училищни книги за различни нива – речници, СD-та, 

DVD-та и др. 

 

Християнска музика 
Различни стилове на музика на CD-та, които са добри за 

християните, като не е ограничена само до хваление, но и като 

сватбени мелодии, детски песни, мелодии за отмора и др.. 
 

 


