
Отчет 2006 г.

Регионална библиотека
“Пенчо Славейков”



Библиотеките, като активни
посредници за информация

Двупосочен модел
 Комуникацията на Библиотеките навън към

партньорите си
Драматичен театър – 85 г. от създаването - изложба

“Театрални страници”
Държавен архив Варна, Музей по история на Варна – 80 

г. Варненско лято
 РБ “Ст. Чилингиров” Шумен – изложба “От шуменското

позорище до Друмевите театрални празници”





Библиотеките, като активни
посредници за информация

 Комуникацията на Библиотеките навътре
Участие в Националната библиотечна седмица –

стартирала на 15 май 2006 г. с изложба “Съвременната
българска библиотека”

 Среща с председателят на Общински съвет Варна, Б. 
Гуцанов, в рамките на Националната библиотечна
седмица

Практикум за библиотекари на тема “Съвременни
принципи в организацията и дейността на малки
обществени библиотеки”







Традиционно
добро партньорство

 Варненско регионално краеведско дружество
 Генерално Консулство – Варна , вечер

посветена на Тарас Шевченко
Американско посолство – София, 

организиране на семинар на специализанти в
Америка

 Гьоте Институт – семинар “Запознаване с
проекти на ЕС в областта на образованието и
библиотеките”



Традиционни дни на четенето

Участие в различни форуми с цел активизиране на
общественото внимание към четенето.

Издигане и защита на четенето като културна
стойност с най-високо значение и превръщането
му в национален приоритет.
 Инициативата на Библиотека се превърна в

Национална кампания на четенето, под патронажа на
г-жа Зорка Първанова, която бе гост на варненските
деца и Библиотеката





 С подкрепата на НЦК бе организирана
изложба посветена на 140 г. От
рождението на Пенчо Славейков “Пенчо
Славейков – европеецът”

Представяне на букинистичното издание
на ‘Кървава песен” – от авторския екип от
НХА с ръководите доц. Кирил Гогов

Международно участие в маратона – г-жа
Катарина Ритер – професионална
разказвачка на истории за малки и големи





Проекти и програми

 Международен проект ABLE –
 Партньори СБИР и Американската библиотечна асоциация
 Стартирал ноември 2003 г.
 Продължителност – до юни 2006 г. и продължен до април 2007 г.
 Дейности (през изминалата година)

 30 май 2006 г. – участие в заключителната конференция в
Американското посолство

 Представен отчет за дейността на Информационния център
 Работен семинар проведен на 7 ноември 2006 г. , София и

учредяване на Балканска асоциация на специализантите в Америка
 Участие в регионалните семинари за популяризиране дейността на

ОИЦ – Шумен, Силистра, Разград, Бургас, Димитровград, Пловдив





Проекти и програми

 Проект “Достъп до електронна информация за хора с
увреждания в българските библиотеки”
 Партньори – СБИР и 15 библиотеки
 Стартирал – септември 2005 г.

 Дейности
 Участие в заключителния семинар по проекта, на който е представен

сборник с доклади
 Обучителен семинар за работа със специализиран софтуер за

незрящи, осъществен със съдействието на представители на
фондация ‘Хоризонти”

 Присъдена голямата награда в категорията "Обществени
организации и държавни ведомства" от конкурса "ИТ проект 2006"



Проекти и програми

 Участие в проект “Правна регулация за библиотеките и
библиотечно – информационните дейности в България”

 Участие в XVI годишна конференция на СБИР “С
модерни библиотеки – достойно в Европа”, с доклад
“Предизвикателствата на Информационното общество и
ролята на библиотеките като медиатор при
представянето на културното наследство”

 Участие в международна конференция “Глобализация, 
дигитализация, достъп и опазване на културното
наследство” – ноември 2006 г.





Проекти и програми

Проект “Прилагане на мобилните технологии в
сферата на Образованието и Библиотеките”
 Стартирал – октомври 2005 г.

Дейности
 Изготвен доклад за “Състоянието на ИКТ в

библиотеките от Североизточния район на
България”

 Проведен обучителен семинар през месец юни, с
участието на колеги от Добрич, Шумен, София и
читалищни и училищни библиотеки във Варна



Участие в международни семинари
 май 2006 г. - гр. Радовлица, Словения
 септември 2006 г. – гр. Лено, Италия
 октомври 2006 г. – Атина, Гърция

Организиран и проведен втори
международен семинар
 28 – 30 октомври
 По време на семинара бе тестван следващия

етап от техническото изпълнение на проекта





Проекти програми

 Членство в СБИР и БИК
 Участие в проект “Дигитални библиотечни

фондове от периодични издания”
 Участие в семинар “Добри библиотечни

практики”
 Участие в семинар “Ден на технологиите”



Продължаваща квалификация

Участие на Ю. Николова в практикум “Децата и
четенето”, организиран от Гьоте Институт - София

Ю. Крайчева, Л. Димитрова, придобиха
магистърска степен по библиотечно
информационни дейности

Участниците в различни квалификационни форуми
запознаха колегите със новостите и промените в
библиотечната практика – 30 ноември 2006 г.

Участие в годишна конференция на ползвателите
на COBISS, гр. Марибор, Словения


