
ОтчетОтчет 20020088 гг..
РегионалнаРегионална библиотекабиблиотека

““ПенчоПенчо СлавейковСлавейков””



БиблиотечниБиблиотечни документидокументи заза 20020088 гг..

 БиблиотеченБиблиотечен фондфонд къмкъм 0101 януариянуари 20020099 гг..
884141 373700 бб. . дд..

 НовозакупениНовозакупени бб. . дд.. 6 6 392392
 РегистрираниРегистрирани 1616 997997

 КнигиКниги 1133 664747
 ПериодикаПериодика 22 110022
 ДругиДруги 1 1 247247



СтатистическаСтатистическа информацияинформация 20020088 гг..

 ОбщаОбща сумасума заза покупкапокупка бб..дд.. 6666 614614 лвлв..
 ОбщаОбща сумасума заза абонаментабонамент 20020088 гг..

 БългарскиБългарски 2211 338844 лвлв..
 ЧуждЧужд 1010 380380 лвлв..

 БройБрой заглавиязаглавия ((периодичнипериодични изданияиздания))
 БългарскиБългарски -- 279279
 ЧуждЧуждии -- 9696
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СтатистическаСтатистическа информацияинформация 2002008 8 гг..



СтатистическаСтатистическа информацияинформация 2002008 8 гг..

 РаздадениРаздадени//заетизаети материалиматериали 239239 450 450 бб. . дд..

 КнигиКниги 11882 2 740740
 ПериодичниПериодични изданияиздания 4242 639639
 ДругиДруги 1414 271271



СтатистическаСтатистическа информацияинформация 20020088 гг..

 ДопълнителниДопълнителни средствасредства заза литературалитература

 МинистерствотоМинистерството нана КултуратаКултурата -- 1515 000 000 лвлв..
 ЗакупениЗакупени 250 250 заглавиязаглавия -- 12051205 екземпляраекземпляра



СтатистическаСтатистическа информацияинформация 2008 2008 гг..

 ПриходиПриходи
 СредстваСредства -- ОбщинаОбщина ВарнаВарна//МКМК, , ДържавниДържавни дейностидейности

-- 790790 375375 лвлв..
 вв тт..чч. . целевицелеви средствасредства заза 125 125 годгод. . юбилейюбилей нана библиотекатабиблиотеката

-- 20  00020  000 лвлв..
 СобствениСобствени приходиприходи отот читателскичитателски такситакси ии услугиуслуги

-- 5511 318318 лвлв..
 ЦелевиЦелеви средствасредства отот МКМК -- 17 00017 000 лвлв..
 ЦелевиЦелеви средствасредства попо програмипрограми

 EuropeanaEuropeana LocalLocal -- 2727 930930 лвлв..
 ПрограмаПрограма ГрундвигГрундвиг -- 21   90521   905 лвлв..
 АмериканскоАмериканско посолствопосолство -- 3  6243  624 лвлв..



СтатистическаСтатистическа информацияинформация 2008 2008 гг..
 РазходиРазходи

 ФондФонд ““РаботнаРаботна заплатазаплата”” -- 399 373 399 373 лвлв..
 допълнителнодопълнително материалноматериално стимулиранестимулиране -- 20  000 20  000 лвлв
 СБКОСБКО -- 3  751 3  751 лвлв..

 ФондФонд СБКОСБКО -- 6 460 6 460 лвлв..
 ЧестванеЧестване нана деняденя нана библиотекарябиблиотекаря
 ПрофилактичниПрофилактични прегледипрегледи
 КоледноКоледно тържествотържество

 КапиталовиКапиталови разходиразходи -- 41 067 41 067 лвлв..



ОтбелязванеОтбелязване нана 125 125 годишниягодишния
юбилейюбилей

 НационалнаНационална кръглакръгла масамаса нана тематема „„БиблиотекатаБиблиотеката –– митмит ии
реалностреалност””

 ПразничнаПразнична срещасреща ““ПриятелиПриятели нана гостигости вв библиотекатабиблиотеката””
 ИзложбаИзложба ии каталогкаталог ““125 125 годинигодини вв 125 125 книгикниги””
 СборникСборник ((вв традиционентрадиционен ии мултимедиенмултимедиен вариантвариант)) --

БиблиотекатаБиблиотеката вв новотоновото хилядолетиехилядолетие: 125 : 125 годинигодини РегионалнаРегионална
библиотекабиблиотека ""ПенчоПенчо СлавейковСлавейков" " -- ВарнаВарна, 1883 , 1883 –– 20082008

 " " ДаДа сесе срещнемсрещнем вв библиотекатабиблиотеката"  "  -- пътеводителпътеводител
 ОткриванеОткриване нана ДигиталнатаДигиталната лабораториялаборатория
 ЗасажданеЗасаждане нана дърводърво предпред входавхода нана библиотекатабиблиотеката





ПразнициПразници нана четенеточетенето –– неизчерпаемнеизчерпаем
потенциалпотенциал заза осъществяванеосъществяване нана основнатаосновната
мисиямисия нана библиотекитебиблиотеките

 УчастиеУчастие вв различниразлични форумифоруми сс целцел активизиранеактивизиране нана
общественотообщественото вниманиевнимание къмкъм четенеточетенето
 МаратонМаратон нана четящитечетящите хорахора
 ГолямотоГолямото четенечетене

 ИздиганеИздигане ии защитазащита нана четенеточетенето катокато културнакултурна
стойностстойност сс найнай--високовисоко значениезначение ии превръщанетопревръщането
муму вв националеннационален приоритетприоритет



ПразнициПразници нана четенеточетенето –– неизчерпаемнеизчерпаем
потенциалпотенциал заза осъществяванеосъществяване нана основнатаосновната
мисиямисия нана библиотекитебиблиотеките

 VI VI МаратонМаратон нана ““ЧетящитеЧетящите хорахора””
 49 49 ““сценисцени”” нана четенечетене
 ТворческаТворческа работилницаработилница ““НаНа ДораДора ГабеГабе сс любовлюбов””
 ПоетичнаПоетична вечервечер, , посветенапосветена нана ДораДора ГабеГабе
 ИзложбаИзложба, , посветенапосветена нана 120 120 годишнинатагодишнината отот

рождениеторождението нана ДораДора ГабеГабе ““КатоКато дада имамимам двадва
животаживота””

 ПриказнаПриказна нощнощ вв библиотекатабиблиотеката



VI VI МаратонМаратон нана ““ЧетящитеЧетящите хорахора””



VI VI МаратонМаратон нана ““ЧетящитеЧетящите хорахора””



ПразнициПразници нана четенеточетенето –– неизчерпаемнеизчерпаем
потенциалпотенциал заза осъществяванеосъществяване нана основнатаосновната
мисиямисия нана библиотекитебиблиотеките
 ГолямотоГолямото четенечетене



РолятаРолята нана библиотекатабиблиотеката вв
националнатанационалната информационнаинформационна
стратегиястратегия
 НационалнатаНационалната библиотечнабиблиотечна седмицаседмица

 рекламенрекламен клипклип „„ДаДа сесе срещнемсрещнем вв библиотекатабиблиотеката””
 срещисрещи, , разговориразговори, , презентациипрезентации... ... вв залитезалите нана

библиотекатабиблиотеката
 срещисрещи сс представителипредставители нана ОбщинаОбщина ВарнаВарна, , журналистижурналисти, , 

партньорипартньори отот бизнесабизнеса ии образованиетообразованието

 УчастиеУчастие вв годишнатагодишната конференцияконференция нана СБИРСБИР
""БиблиотечнатаБиблиотечната професияпрофесия презпрез 21 21 веквек –– променипромени ии
предизвикателствапредизвикателства", ", ВеликоВелико ТърновоТърново



НационалнаНационална библиотечнабиблиотечна седмицаседмица



ХХVIII VIII националнанационална научнанаучна конференцияконференция
""БиблиотечнатаБиблиотечната професияпрофесия презпрез 21 21 веквек ––

променипромени ии предизвикателствапредизвикателства", ", ВеликоВелико ТърновоТърново

 НеразгаданиятНеразгаданият шифършифър нана
моделамодела ""ПерфектенПерфектен
библиотекарбиблиотекар""
 ЕмилияЕмилия МилковаМилкова,     ,     

РадкаРадка КалчеваКалчева

 ТехнологииТехнологии vs vs библиотекарибиблиотекари
-- реалииреалии ии заблудизаблуди
 ЕмилЕмил ДемиревДемирев



БиблиотекатаБиблиотеката -- активенактивен
посредникпосредник нана информацияинформация
 НационалнаНационална кръглакръгла масамаса ""БългарскатаБългарската

литературалитература: : творбатворба, , книгакнига, , читателичитатели", ", 
ПловдивПловдив, , 1212--13 13 ЮниЮни
 ""ОрганизиранетоОрганизирането нана читателячитателя" " –– заза

читателскиячитателския кръгкръг ии читателскатачитателската
общностобщност

 КрисианаКрисиана ДимчеваДимчева

 НационалнаНационална кръглакръгла масамаса ""ОбществоОбщество ––
четенечетене -- книгакнига", ", СофияСофия, , 33--4 4 ДекемвриДекември
 ЧетенетоЧетенето -- неповторимонеповторимо изживяванеизживяване. . 

СподеленоСподелено отот изявитеизявите нана РБРБ ""ПенчоПенчо
СлавейковСлавейков" " –– ВарнаВарна сс младитемладите читателичитатели

 РумянаРумяна ЙовеваЙовева



БиблиотекатаБиблиотеката -- активенактивен
посредникпосредник нана информацияинформация
 МеждународнаМеждународна конференцияконференция

""ГлобализацияГлобализация ии управлениеуправление нана
информационнитеинформационните ресурсиресурси", ", СофияСофия, , 
1212--14 14 НоемвриНоември
 АрхитектураАрхитектура нана дигиталнатадигиталната

библиотекабиблиотека. . ПримерПример заза създаванесъздаване нана еднаедна
виртуалнавиртуална колекцияколекция

 ЕмилияЕмилия МилковаМилкова
РадкаРадка КалчеваКалчева

 НационалнаНационална кръглакръгла масамаса посветенапосветена нана
обявяванетообявяването нана НезависимосттаНезависимостта нана
БългарияБългария, , СофияСофия, , 18 18 СептемвриСептември
 ВарнаВарна, 1908 , 1908 гг..
 ЕмилияЕмилия МилковаМилкова

КристианаКристиана ДимчеваДимчева



БиблиотекатаБиблиотеката -- активенактивен
посредникпосредник нана информацияинформация

 II II НаучнаНаучна конференцияконференция ""ТрадицииТрадиции нана
природолечениетоприродолечението вв вв условиятаусловията нана
БългарскотоБългарското черномориечерноморие", ", ВарнаВарна, , 7 7 НоемвриНоември
 ""ДоброДобро народнонародно здравездраве" " ии неговитенеговите авториавтори
 КристианаКристиана ДимчеваДимчева

ВаняВаня ТрандоваТрандова

 КръглаКръгла масамаса ""КултурнатаКултурната мисиямисия нана
общественатаобществената библиотекабиблиотека" " попо поводповод 25 25 отот
създаванетосъздаването нана отделотдел ""ИзкуствоИзкуство" " вв РегионалнаРегионална
библиотекабиблиотека ""СтилиянСтилиян ЧилингировЧилингиров" " –– ШуменШумен, , 
27 27 НоемвриНоември
 ОтделОтдел ""ИзкуствоИзкуство": ": междумежду книгитекнигите, , 

изкуствотоизкуството ии новитеновите носителиносители нана информацияинформация
 РосицаРосица ТодороваТодорова



БиблиотекатаБиблиотеката -- активенактивен
посредникпосредник нана информацияинформация

 СеминариСеминари
 УчастиеУчастие вв ежегоднитеежегодните семинарисеминари

““ДобриДобри библиотечнибиблиотечни практикипрактики””
 УчастиеУчастие вв ежегоднитеежегодните семинарисеминари

““ДенДен нана технологиитетехнологиите””

 ““ВарненциВарненци четатчетат”” –– притуркапритурка нана вв--кк
““НародноНародно делодело””, , съвместнасъвместна
инициативаинициатива сс ОбщинаОбщина ВарнаВарна ии
ИздателствоИздателство ““СлавенаСлавена””



ПроектиПроекти ии програмипрограми

 ПроектПроект EuropeanaLocalEuropeanaLocal
 ПроектПроект ""ОбучениеОбучение презпрез целияцелия животживот""
 ПроектПроект СЛЕДАСЛЕДА
 ПрограмаПрограма ГлобалниГлобални библиотекибиблиотеки: : 

„„БългарскитеБългарските библиотекибиблиотеки -- мястомясто заза достъпдостъп
додо информацияинформация ии комуникациякомуникация заза всекивсеки" " 



ПроектПроект EuropeanaLocalEuropeanaLocal



ПроектПроект ""ОбучениеОбучение презпрез целияцелия животживот""







ПрограмаПрограма ГлобалниГлобални библиотекибиблиотеки::
„„БългарскитеБългарските библиотекибиблиотеки -- мястомясто заза достъпдостъп додо
информацияинформация ии комуникациякомуникация заза всекивсеки""

 УчастнициУчастници::
 ЕмилияЕмилия МилковаМилкова ––

РегионаленРегионален координаторкоординатор;;
 АнкетиращАнкетиращ екипекип: : 

 АсяАся ИвановаИванова, , 
МадленаМадлена ГероваГерова, , 
ПетяПетя БоеваБоева, , 
ДанкаДанка БожановаБожанова, , 
РадкаРадка КалчеваКалчева, , 
НаталияНаталия АнгеловаАнгелова, , 
ТеменугаТеменуга КалчеваКалчева, , 
МарианаМариана АнгеловаАнгелова



ПроектПроект СЛЕДАСЛЕДА



ТенденцииТенденции ии перспективиперспективи заза развитиеразвитие

 КаквоКакво ее товатова ““успешнауспешна библиотекабиблиотека””??
 ПредставаПредстава илиили реалностреалност::

 заза читателитечитателите //потребителитепотребителите//
 заза работещитеработещите вв библиотекатабиблиотеката



ИзискванияИзисквания ии критериикритерии

 ВъпросиВъпроси: : 
БиблиотекатаБиблиотеката припознатаприпозната лили ее отот читателячитателя??

ТоваТова неговатанеговата библиотекабиблиотека лили ее??

 ПредставитеПредставите нана читателитечитателите заза библиотекатабиблиотеката
саса отот общобщ характерхарактер

 БиблиотекатаБиблиотеката ее вв полезрениетополезрението нана
обществотообществото, , ноно ее възприеманавъзприемана катокато
““даденостдаденост””



ПромянаПромяна нана статуквотостатуквото

 ПромотиранеПромотиране ии презентиранепрезентиране нана
новоститеновостите вв библиотекатабиблиотеката

 БиблиотекатаБиблиотеката трябватрябва дада ““отидеотиде”” припри
читателитечитателите –– изгражданеизграждане нана новнов видвид
общуванеобщуване сс тяхтях

 АктивизиранеАктивизиране нана общественотообщественото вниманиевнимание



ОтговорноститеОтговорностите
 ТърсенеТърсене нана новнов видвид мениджъримениджъри//ръководителиръководители нана

библиотекатабиблиотеката
 ДефиниранеДефиниране нана новинови задачизадачи ии отговорностиотговорности нана

работещитеработещите
 НеобходимиНеобходими саса новнов типтип библиотечнибиблиотечни лидерилидери, , коитокоито

саса готовиготови дада поематпоемат отговорностиотговорности
 НужнаНужна ее нене ““отбранителнаотбранителна””, , аа активнаактивна позицияпозиция вв

обществотообществото..
 УправленскитеУправленските решениярешения трябватрябва дада предхождатпредхождат

конфликтитеконфликтите ии проблемитепроблемите, , аа нене дада ““гасятгасят пожарипожари””



МоделиМодели нана комуникациякомуникация

 ИзгражданеИзграждане нана новинови моделимодели
 ВътрешнаВътрешна съгласуваностсъгласуваност –– комфортникомфортни

условияусловия заза интерактивнаинтерактивна комуникациякомуникация, , 
междумежду отделитеотделите

 СъпричастносттаСъпричастността нана всекивсеки членчлен нана
персоналаперсонала къмкъм поставенитепоставените целицели ее
гаранциягаранция заза постиганетопостигането имим



РешениетоРешението

 РаботаРабота вв екипекип
 ПродължаващоПродължаващо обучениеобучение нана служителитеслужителите
 НовНов погледпоглед къмкъм мрежатамрежата ии усвояванеусвояване нана

възможноститевъзможностите нана ИнтернетИнтернет –– Web 2.0Web 2.0



РешениетоРешението

 ТърсенеТърсене нана новинови лостовелостове заза
инициативностинициативност отвътреотвътре //познатипознати лицалица съссъс
свежисвежи идеиидеи –– провокативностпровокативност вв
мисленетомисленето//

 БиблиотекатаБиблиотеката имаима нужданужда отот креативносткреативност ии
нестандартнонестандартно мисленемислене. . ИзискватИзискват сесе
непрекъснатинепрекъснати усилияусилия заза издиганеиздигане
авторитетаавторитета нана библиотекатабиблиотеката



ЗаключениеЗаключение

 УспешнатаУспешната библиотекабиблиотека ее тазитази, , коятокоято
печелипечели довериедоверие, , създавасъздава условияусловия заза
ефективниефективни практикипрактики вв областтаобластта нана
маркетингамаркетинга ии набиранетонабирането нана средствасредства

 СъздаваСъздава услугиуслуги, , коитокоито дада отговарятотговарят
изцялоизцяло нана потребноститепотребностите нана читателитечитателите; ; 
излъчваизлъчва посланияпослания, , коитокоито саса разбираемиразбираеми
заза общносттаобщността


