
ОтчетОтчет 2007 2007 гг..
РегионалнаРегионална библиотекабиблиотека

““ПенчоПенчо СлавейковСлавейков””



БиблиотечниБиблиотечни документидокументи заза 2007 2007 гг..

 БиблиотеченБиблиотечен фондфонд къмкъм 0101 януариянуари 2008 2008 гг..
829 160829 160 бб. . дд..

 НовозакупениНовозакупени бб. . дд.. 6 2436 243
 РегистрираниРегистрирани 13 05013 050

 КнигиКниги 10  68210  682
 ПериодикаПериодика 1 3011 301
 ДругиДруги 1 0671 067



СтатистическаСтатистическа информацияинформация 2007 2007 гг..

 ОбщаОбща сумасума заза покупкапокупка бб..дд.. 59 23759 237 лвлв..
 ОбщаОбща сумасума заза абонаментабонамент 2007 2007 гг..

 БългарскиБългарски 20 583 20 583 лвлв..
 ЧуждЧужд 8 417 8 417 лвлв..

 БройБрой заглавиязаглавия ((периодичнипериодични изданияиздания))
 БългарскиБългарски -- 308308
 ЧуждЧуждии -- 100100
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СтатистическаСтатистическа информацияинформация заза 20072007гг..



СтатистическаСтатистическа информацияинформация заза 20072007гг..

 РаздадениРаздадени//заетизаети материалиматериали 221 367221 367 бб. . дд..

 КнигиКниги 152 689152 689
 ПериодичниПериодични изданияиздания 53 02653 026
 ДругиДруги 15 65215 652



СтатистическаСтатистическа информацияинформация 2007 2007 гг..

 ДопълнителниДопълнителни средствасредства

 МинистерствотоМинистерството нана КултуратаКултурата -- 20 000 20 000 лвлв..
•• ЗакупениЗакупени 417 417 заглавиязаглавия -- 1748 1748 екземпляраекземпляра

 РотариРотари клубклуб ВарнаВарна -- 3590 3590 лвлв..
•• ЗакупениЗакупени 194 194 заглавиязаглавия -- 279 279 екземпляраекземпляра



СтатистическаСтатистическа информацияинформация 2007 2007 гг..

 ПриходиПриходи
 СубсидииСубсидии отот ОбщинаОбщина ВарнаВарна -- 579 035 579 035 лвлв..
 СобствениСобствени приходиприходи отот читателскичитателски такситакси ии услугиуслуги

-- 53 543 53 543 лвлв..
 ЦелевиЦелеви средствасредства отот МКМК вв тт..чч. . заза закупуванезакупуване нана

книгикниги, , техникатехника ии регионалнарегионална субсидиясубсидия
-- 64 500 64 500 лвлв..

 ЦелевиЦелеви средствасредства попо програмипрограми
•• програмапрограма ““СократСократ”” -- 14   926 14   926 лвлв..
•• АмериканскоАмериканско посолствопосолство -- 1  521 1  521 лвлв..



СтатистическаСтатистическа информацияинформация 2007 2007 гг..

 РазходиРазходи
 ФондФонд ““РаботнаРаботна заплатазаплата”” -- 307  052 307  052 лвлв..
 ДопълнителноДопълнително материалноматериално стимулиранестимулиране

-- 27  000 27  000 лвлв..
 заза сметкасметка нана СБКОСБКО -- 4  000 4  000 лвлв..

 КапиталовиКапиталови разходиразходи -- 78 683 78 683 лвлв..



ТенденцииТенденции вв развитиеторазвитието нана библиотекатабиблиотеката

Обслужваме читатели
Съхраняваме данни в библиотеката

Библиотеката да “отиде” при читателите
Нов вид общуване с потребителите

Изграждане на нов имидж на Библиотеката
Промотиране и презентиране на предлаганите услуги

Предлагане на нови “нетрадиционни” за Библиотеката услуги
* Екскурзии в Библиотеката *            * Заявка за запазване на книги *

Креативност и нестандартно мислене
Обучение на читателите да използват информационните технологии

Обучение на библиотекарите за нов поглед към мрежата и нейните възможности
Web 2.0.



ТенденцииТенденции вв дейносттадейността нана библиотекатабиблиотеката

 ОбработкатаОбработката нана книгикниги ии некнижнинекнижни носителиносители
 брояброя нана обработенитеобработените книгикниги ее изравненизравнен сс брояброя нана

инвентиранитеинвентираните;;
 КаталогКаталог нана ПериодичнитеПериодичните изданияиздания

 СледващатаСледващата стъпкастъпка заза подобряванеподобряване нана
информационнотоинформационното обслужванеобслужване ии разширяванеразширяване нана
онон--лайнлайн услугитеуслугите;;

 ОбслужванеОбслужване нана читателитечитателите нене самосамо нана ““гишегише””, , 
ноно ии виртуалновиртуално.  .  



ТенденцииТенденции вв развитиеторазвитието нана библиотекатабиблиотеката

 НеобходимостНеобходимост отот продължаващопродължаващо обучениеобучение
 ИзгражданеИзграждане нана моделимодели нана комуникациякомуникация

 сс читателитечитателите / / потребителитепотребителите
 сс институционалниинституционални субектисубекти –– държавнидържавни ии

общинскиобщински органиоргани; ; медиимедии; ; обществениобществени организацииорганизации
ии дрдр..

 вътрешнавътрешна комуникациякомуникация междумежду отделитеотделите –– активноактивно
използванеизползване нана интернетинтернет средстватасредствата

 работаработа вв екипекип



ТенденцииТенденции вв развитиеторазвитието нана библиотекатабиблиотеката

 ИзготвянеИзготвяне нана проектпроект заза уебуеб сайтсайт нана библиотекатабиблиотеката
 информационниинформационни ии образователниобразователни функциифункции;;
 регулярнострегулярност припри обновяванеобновяване нана информациятаинформацията..

 ПоставянеПоставяне нана началоначало нана приоритетнатаприоритетната задачазадача, , заза
дигитализациядигитализация нана културнотокултурното наследствонаследство



РаботаРабота сс доброволцидоброволци

 общинаобщина ВарнаВарна, , дирекциядирекция ““МладежкиМладежки дейностидейности””
 ПрограмаПрограма ““ЕразмусЕразмус””;;



ПроектиПроекти ии партньорипартньори

МаратонМаратон нана ““ЧетящитеЧетящите хорахора””

 AITMESAITMES
 ТренингТренинг--семинарсеминар -- мм. . мартмарт
 МеждународнаМеждународна конференцияконференция вв ТурцияТурция -- мм . . ЮниЮни

•• ПрезентацииПрезентации нана ЕмилЕмил ДемиревДемирев ии РадкаРадка КалчеваКалчева
 МеждународенМеждународен тренингтренинг--семинарсеминар -- мм. . септемврисептември
 ЗаключителнаЗаключителна конференцияконференция вв УнгарияУнгария -- мм. . септемврисептември

•• ПрезентацияПрезентация нана РадкаРадка КалчеваКалчева





ПроектиПроекти ии партньорипартньори

 ПроектПроект ABLEABLE
 СрещаСреща вв АмериканскаАмериканска читалнячиталня –– 25 25 септемврисептември
 ОфициалнаОфициална визитавизита нана координаторакоординатора нана проектапроекта

БобБоб АндерсонАндерсон ии ЛораЛора ХамилтънХамилтън
 ЗаключителнаЗаключителна срещасреща вв АмериканскоАмериканско посолствопосолство

–– 13 13 ноемвриноември
 СпециализацияСпециализация нана НаталияНаталия АнгеловаАнгелова вв

библиотекитебиблиотеките партньорипартньори вв гргр. . ЕймсЕймс, , АйоваАйова ии
ТопикаТопика, , КанзасКанзас –– 18 18 ноемвриноември –– 19 19 декемвридекември





ПроектиПроекти ии партньорипартньори
 ГодишнаГодишна конференцияконференция нана СБИРСБИР –– 6 6 –– 7 7 юниюни

 ““ИнформационнатаИнформационната грамотностграмотност: : начинначин нана употребаупотреба ––
състезаниесъстезание вв библиотекатабиблиотеката вв рамкитерамките нана СалонСалон нана книгатакнигата
ВарнаВарна”” -- КристианаКристиана ДимчеваДимчева

 ““ИзгражданеИзграждане нана информационнаинформационна компетентносткомпетентност ––
проектипроекти ии практикипрактики вв РБРБ ““ПенчоПенчо СлавейковСлавейков”” –– РадкаРадка
КалчеваКалчева

 ДобриДобри библиотечнибиблиотечни практикипрактики –– ВСУВСУ, 15 , 15 юниюни
 ““ПредизвикателстваПредизвикателства припри оформянеоформяне нана библиотечнотобиблиотечното

пространствопространство вв АмериканскаАмериканска читалнячиталня”” –– НаталияНаталия
АнгеловаАнгелова ии ЮлиянаЮлияна КрайчеваКрайчева





ПроектиПроекти ии партньорипартньори

 11 11 –– 16 16 юниюни –– посещениепосещение нана гг--нн ХосеХосе--
ЛоренцоЛоренцо ХименесХименес, , ВалядолидВалядолид, , ИспанияИспания

 ГостуванеГостуване нана гг--жажа КлаудияКлаудия ЛуксЛукс, , президентпрезидент
нана IFLAIFLA, , попо поводповод ““ЕвропейскитеЕвропейските днидни нана
езицитеезиците”” ии официалнотоофициалното откриванетооткриването нана
изложбатаизложбата ““ВизияВизия заза библиотекатабиблиотеката””
съвместносъвместно сс гг--нн ГеоргиГеорги ПиринскиПирински, , 
председателпредседател нана НароднотоНародното събраниесъбрание





 ДобраДобра практикапрактика ее активизиранеактивизиране нана
общественотообщественото вниманиевнимание //участиеучастие вв различниразлични
форумифоруми/ / чрезчрез непрекъснатотонепрекъснатото доказванедоказване нана
фактафакта, , чече БиблиотекатаБиблиотеката ее необходиманеобходима ии
значимазначима институцияинституция заза животаживота нана хоратахората..

СлабаСлаба странастрана
 ТърсенеТърсене нана новинови лостовелостове заза инициативностинициативност отот

вътревътре //познатипознати лицалица сс новинови идеиидеи/, /, 
провокативностпровокативност вв мисленетомисленето..



ИзискватИзискват сесе непрекъснатинепрекъснати усилияусилия ии работаработа отот
всичкивсички заза издиганеиздигане авторитетаавторитета нана
библиотекатабиблиотеката..

СъздавамеСъздаваме приоритетенприоритетен ии значимзначим специфиченспецифичен
културенкултурен продуктпродукт –– ““изграждамеизграждаме ии
възпитавамевъзпитаваме четящитечетящите хорахора””..


