
ОтчетОтчет 2009 2009 гг..
РегионалнаРегионална библиотекабиблиотека

““ПенчоПенчо СлавейковСлавейков””



БиблиотечниБиблиотечни документидокументи заза 2009 2009 гг..

 БиблиотеченБиблиотечен фондфонд къмкъм 0101 януариянуари 2010 2010 гг..
849 089849 089 бб. . дд..

 НовозакупениНовозакупени бб. . дд.. 4 4894 489
 РегистрираниРегистрирани 12 00912 009

 КнигиКниги 10  05010  050
 ПериодикаПериодика 1 1681 168
 ДругиДруги 791791



СтатистическаСтатистическа информацияинформация 2009 2009 гг..

 ОбщаОбща сумасума заза покупкапокупка бб..дд.. 43 80043 800 лвлв..
 ОбщаОбща сумасума заза абонаментабонамент 2009 2009 гг..

 БългарскиБългарски 21 566 21 566 лвлв..
 ЧуждЧужд 9 413 9 413 лвлв..

 БройБрой заглавиязаглавия ((периодичнипериодични изданияиздания))
 БългарскиБългарски -- 285285
 ЧуждЧуждии -- 9898
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СтатистическаСтатистическа информацияинформация заза 2009 2009 гг..



СтатистическаСтатистическа информацияинформация заза 20092009гг..

 РаздадениРаздадени//заетизаети материалиматериали 224 080224 080 бб. . дд..

 КнигиКниги 176 320 176 320 
 ПериодичниПериодични изданияиздания 29 88529 885
 ДругиДруги 17 87517 875



СтатистическаСтатистическа информацияинформация 2009 2009 гг..

 ПриходиПриходи
 ТрансфериТрансфери //централенцентрален бюджетбюджет отот ОбщинаОбщина ВарнаВарна

-- 667 907 667 907 лвлв..
 СобствениСобствени приходиприходи отот читателскичитателски такситакси ии услугиуслуги

-- 5353 302 302 лвлв..
 ЦелевиЦелеви средствасредства попо програмипрограми

•• програмапрограма ““EuropeanaLocalEuropeanaLocal”” -- 41 865  41 865  лвлв..
•• АмериканскоАмериканско посолствопосолство -- 2 174 2 174 лвлв..
•• БританскиБритански съветсъвет -- 2 100 2 100 лвлв..



СтатистическаСтатистическа информацияинформация 2009 2009 гг..

 РазходиРазходи
 ФондФонд ““РаботнаРаботна заплатазаплата”” -- 394  774 394  774 лвлв..

 заза сметкасметка нана СБКОСБКО -- 6  888 6  888 лвлв..

 КапиталовиКапиталови разходиразходи -- няманяма



ОсновниОсновни функционалнифункционални процесипроцеси --
добридобри практикипрактики

 ИзцялоИзцяло завършензавършен КаталогКаталог нана ПИПИ
 СистемаСистема заза инвентиранеинвентиране
 СистемаСистема заза контролконтрол нана абонаментаабонамента
 БиблиографскоБиблиографско описаниеописание нана даннитеданните
 ТопографскаТопографска картотекакартотека

•• ВъведениВъведени –– 20 000 20 000 инвентарниинвентарни номераномера

 ТърсещаТърсеща системасистема



ОсновниОсновни функционалнифункционални процесипроцеси --
постиженияпостижения

 СтартираСтартира изгражданетоизграждането нана търсещатърсеща системасистема
къмкъм СистематаСистемата заза аналитичноаналитично описаниеописание нана
статиистатии –– БазаБаза данниданни ““ДигиталниДигитални колекцииколекции””

 ЗавършениЗавършени изцялоизцяло темитеми ““ТранспортТранспорт”” ии
““ОколностиОколности”” отот проектпроект ““СтараСтара ВарнаВарна””

 ДигитализираниДигитализирани напълнонапълно 13 13 ПИПИ
приблизителенприблизителен обемобем 10 000 10 000 страницистраници



ОсновниОсновни функционалнифункционални процесипроцеси --
постиженияпостижения
 ЗавършенаЗавършена редакцияредакция нана каталогакаталога нана книгитекнигите
 ЗавършенаЗавършена изцялоизцяло обработкатаобработката нана

чуждоезиковатачуждоезиковата литературалитература, , постъпилапостъпила додо
2009 2009 гг. . вв библиотекатабиблиотеката. . 

 СтартираСтартира описаниетоописанието нана
 СтатииСтатии ии обявиобяви вв БДБД ““ДигиталниДигитални колекцииколекции””

3 800 3 800 записазаписа
 ПощенскиПощенски картичкикартички ии фотосифотоси -- 1350 1350 записазаписа
 ФондФонд ““РедкиРедки ии ценниценни”” –– завършеназавършена нана 85 %85 %



ОсновниОсновни функционалнифункционални процесипроцеси ––
слабислаби странистрани
 СпадСпад вв брояброя нана отчисленитеотчислените материалиматериали, , 

сериозносериозно забавянезабавяне
 НисъкНисък интензитетинтензитет припри попълванепопълване нана

 ТематичнитеТематичните картотекикартотеки
 БДБД ““ДигиталниДигитални колекцииколекции””

 СмянаСмяна нана приоритетитеприоритетите вв дейносттадейността нана
различнитеразличните отделиотдели



ПродължаващаПродължаваща професионалнапрофесионална
квалификацияквалификация
 ДобриДобри практикипрактики

 ТренингТренинг ""ЕкипностЕкипност, , комуникациякомуникация, , резултатирезултати" " 
 ПридобиванеПридобиване нана нованова образователнаобразователна степенстепен вв

сфератасферата нана професионалнотопрофесионалното образованиеобразование
 СлабостиСлабости

 ЛипсаЛипса нана заявенозаявено желаниежелание заза повишаванеповишаване нана
ИКТИКТ умениятауменията



БиблиотекатаБиблиотеката –– домакиндомакин нана
международнимеждународни ии националнинационални проявипрояви
 мм. . МартМарт -- международенмеждународен семинарсеминар нана тематема

““МодернатаМодерната младежкамладежка библиотекабиблиотека””
 мм. . МартМарт, , НоемвриНоември -- семинарсеминар нана тематема

““МениджмънтМениджмънт нана общественитеобществените библиотекибиблиотеки””
 мм. . ЮниЮни -- семинарсеминар ““МеждукултурниМеждукултурни комуникациикомуникации

ии мястотомястото имим вв чуждоезиковоточуждоезиковото обучениеобучение””
 мм. . ЮниЮни, , НоемвриНоември –– семинарсеминар ““КомпютърниКомпютърни

уменияумения заза начинаещиначинаещи””



БиблиотекатаБиблиотеката –– мястомясто заза
традиционнитрадиционни проявипрояви
 мм. . АприлАприл –– маратонмаратон нана ““ЧетящитеЧетящите хорахора””

 ФокусФокус върхувърху творчествототворчеството нана ДимитърДимитър ДимовДимов
 СрещаСреща--разговорразговор сс ТеодораТеодора ДимоваДимова
 ГостуващаГостуваща изложбаизложба отот литературниялитературния музеймузей ““ДимитърДимитър

ДимовДимов””

 мм. . МайМай –– НационалнаНационална библиотечнабиблиотечна седмицаседмица
 мм. . МайМай –– гостуващагостуваща изложбаизложба отот НационаленНационален музеймузей

““ПанчоПанчо ВладигеровВладигеров””
 мм. . ЮлиЮли –– изложбаизложба ““НоваНова ераера нана откритияоткрития”” НАСАНАСА



БиблиотекатаБиблиотеката –– мястомясто заза
традиционнитрадиционни проявипрояви
 мм. . АвгустАвгуст –– гостуващагостуваща изложбаизложба ““ИзвестниИзвестни

украинскиукраински художницихудожници””
посолствопосолство нана УкрайнаУкрайна

 мм. . СептемвриСептември –– гостуващагостуваща изложбаизложба
““МестноМестно времевреме””
ГьотеГьоте ИнститутИнститут БългарияБългария



БиблиотекатаБиблиотеката –– участникучастник вв
конференцииконференции ии семинарисеминари
 мм. . МартМарт -- РумянаРумяна ЙовеваЙовева -- семинарсеминар ““МодернатаМодерната

младежкамладежка библиотекабиблиотека””
 мм. . ЮниЮни -- ЦветелинаЦветелина ВойчеваВойчева, , ВеселаВесела АнгеловаАнгелова ––

конференцияконференция нана ББИАББИА
 мм. . ЮниЮни -- КристианаКристиана ДимчеваДимчева, , ЕмилЕмил ДемиревДемирев ––

конференцияконференция ББИАББИА
 мм. . СептемвриСептември, , ДекемвриДекември –– ОгнянОгнян АнтовАнтов –– семинарсеминар

ENTITLE ENTITLE ии отбелязванеотбелязване годишнинагодишнина нана
РегионалнаРегионална библиотекабиблиотека ВрацаВраца



БиблиотекатаБиблиотеката –– участникучастник вв
конференцииконференции ии семинарисеминари
 мм. . ОктомвриОктомври –– НЕконференцияНЕконференция ТърговищеТърговище ЕмилияЕмилия

МилковаМилкова
 мм. . ОктомвриОктомври –– КристианаКристиана ДимчеваДимчева, , ЕмилЕмил ДемиревДемирев ––

националнанационална конференцияконференция вв ШуменШумен
 мм. . НоемвриНоември –– КристианаКристиана ДимчеваДимчева, , ДаниелаДаниела КаневаКанева

VIII VIII научнанаучна конференцияконференция ВВ. . ТърновоТърново
 мм. . НоемвриНоември -- ЕмилияЕмилия МилковаМилкова, , РадкаРадка КалчеваКалчева, , 

конференцияконференция нана АсоциациятаАсоциацията нана УниверситетскитеУниверситетските
библиотекибиблиотеки



СайтътСайтът нана библиотекатабиблиотеката –– www.libvar.bgwww.libvar.bg
добридобри практикипрактики
 НовНов нестандартеннестандартен начинначин заза прочитпрочит нана

изкуствотоизкуството –– рубрикитерубриките::
 ЛичностЛичност нана месецамесеца
 ПредставямеПредставяме ВиВи
 ЧетенетоЧетенето вв изобразителнотоизобразителното изкуствоизкуство

 НовиНови рубрикирубрики
 НаучетеНаучете повечеповече заза ……
 ИнтересноИнтересно
 ТворческаТворческа работилницаработилница ““ПъстърПъстър вятървятър””



СайтътСайтът нана библиотекатабиблиотеката –– www.libvar.bgwww.libvar.bg
проблемипроблеми
 СлабаСлаба технологичнатехнологична дисциплинадисциплина
 ЛипсаЛипса нана координациякоординация междумежду отделнитеотделните

звеназвена ии системностсистемност припри обновяванеобновяване нана
сайтоветесайтовете нана отделитеотделите вв БиблиотекатаБиблиотеката

 ЛипсаЛипса нана инициативностинициативност ии креативносткреативност, , 
слабаслаба заинтересованостзаинтересованост отот странастрана нана
служителитеслужителите, , слабаслаба разгласаразгласа..



ПроектиПроекти

 EuropeanaLocalEuropeanaLocal
 ТехническаТехническа срещасреща –– мм. . маймай, , БратиславаБратислава, , СловакияСловакия

•• РадкаРадка КалчеваКалчева, , ЕмилЕмил ДемиревДемирев

 ТехническаТехническа срещасреща –– мм. . декемвридекември, , ПознанПознан, , ПолшаПолша
•• РадкаРадка КалчеваКалчева, , НаталияНаталия АнгеловаАнгелова

 ГлобГлоб@@лнилни библиотекибиблиотеки



ПроектиПроекти

 LL4S LL4S 
 УчебнаУчебна визитавизита –– мм. . мартмарт, , БолоняБолоня, , ИталияИталия

•• ЕмилияЕмилия МилковаМилкова, , РадкаРадка КалчеваКалчева, , КристианаКристиана ДимчеваДимчева, , ДаниелаДаниела
КаневаКанева, , ОгнянОгнян АнтовАнтов

 УчебнаУчебна визитавизита –– мм. . септемврисептември, , ЕкситърЕкситър, , ВеликобританяВеликобританя
•• ЕмилияЕмилия МилковаМилкова, , РадкаРадка КалчеваКалчева, , РосицаРосица ТодороваТодорова, , ЦветелинаЦветелина

ВойчеваВойчева, , ВеселаВесела АнгеловаАнгелова

 МеждународнаМеждународна конференцияконференция IFLA IFLA –– мм. . августавгуст, , 
МиланоМилано, , ИталияИталия
 ДелегатиДелегати –– ЕмилияЕмилия МилковаМилкова, , РадкаРадка КалчеваКалчева



РаботаРабота сс партньорскипартньорски организацииорганизации

 ОбщинскиОбщински съюзсъюз нана пенсионеритепенсионерите 2004 2004 
 СъюзСъюз нана краеведитекраеведите
МузейМузей попо ИсторияИстория нана ВарнаВарна
МузейМузей нана ВъзражданетоВъзраждането
 УчилищатаУчилищата въввъв ВарнаВарна
 ДирекцияДирекция МладежкиМладежки дейностидейности, , ОбщинаОбщина

ВарнаВарна
 ОбсерваторияОбсерватория ВарнаВарна



ПриоритетиПриоритети

 РазнообразяванеРазнообразяване нана формитеформите заза работаработа сс децадеца
–– лятналятна ваканцияваканция..

 НоваНова визиявизия ии промянапромяна нана инфраструктурнитеинфраструктурните
връзкивръзки вв информационнитеинформационните услугиуслуги.  .  

 ИнтензивнаИнтензивна комуникациякомуникация междумежду отделитеотделите ии
нованова корелациякорелация междумежду тяхтях.  .  


