Библиотечен фонд към 01 януари 2012 г.
854 482 б.д.
 Новозакупени б. д.
3 724
 Регистрирани
13 497


› Книги
› Периодика
› Други

11 499
1 208
790

Обща сума за покупка б.д.
43 667 лв.
 Обща сума за абонамент 2012 г. 21102 лв.
› Български
12 927 лв.
› Чужд
6 935 лв.
› Ciela – БД
1 240 лв.




Брой заглавия (периодични издания)
 Български
 Чужди

- 201
- 81 / 26-35-20

читатели

посещения
89017
76837

76800

43462

10725

2008 г.

9198
2009 г.

7893
2010 г.

10069
2011 г.



Раздадени/заети материали
› Заемни зали
› Читални зали

235 355 б.д.
180 620 б.д.
54 735 б.д.



Приходи
› Трансфер/ централен бюджет

› Собствени приходи
› Целеви средства по програми
 програма “Грюндвиг”

502 260 лв.
54 174 лв.
14 080 EUR

Работно ателие “Живата история”

 Американско посолство 2010 - 2011
 Проект “Глоб@лни библиотеки”
 Министерство на Културата

16 732 лв.
13 433 лв.
15 000 лв.

“Българските библиотеки – съвременни центрове за
четене и информираност”



Разходи

› Фонд “Работна заплата”
› фонд СБКО
 Ден на библиотекаря

310 573 лв.
9 317лв.
2 550 лв.

 Данък ЗКПО
 Сума за ползване

232 лв.
2 318 лв.

 осигуровки
 Фонд заплата СБКО

864 лв.
5 878 лв.

 Персонал

› капиталови разходи

Средствата са осигурени по проект на
Американското посолство

6 743 лв.

9 098 лв.



Софтуерен и технологичен аспект
› БД “Дигитални колекции”
 11 000 нововъведени записи

› Сканирани общо 46 периодични издания
 За 2011 – 10 нови ПИ – 10 000 стр.
› Напълно разкрити аналитично – 39 бр. ПИ
› Обновяване на сайтове по инициатива на колеги
 Детски и средношколски отдел
 отдел Изкуство / Американска читалня
 Немска читалня
› Активно участие в социалната мрежа Facebook

и сайт за споделяне на видеоклипове YouTube









Изработване на стратегически план за
инвентаризация
Инвентаризиране на 13 374 б.д.
Отчислени 10 451 б.д.
Съизмеримост на брой обработени б.д.
с покупката
Проверка и актуализация в Електронния
каталог на Стенографските дневници
5 900 заглавия проверени и въведени в
Каталога на периодиката



Медиатеката – обучителен център по
програми:

› “Глоб@лни библиотеки “
› “Аз мога”
› Обучение “Третата възраст онлайн” (8 курса)



Активен диалог с читателите
› Нови форми предложени от:
 Немска читалня

 Диалог чрез Уеб сайта и консултации на място

 Детски и средношколски отдел
 Тематични читателски клубове

 Обслужване възрастни читатели

 Читателски клуб към Пенсионерски съюз 2001

Изцяло завършена тема “Животът” проект “Стара Варна”
 Редактирани над 6841 предметни
рубрики – пълно - букви К, Л, М, Н, О, Р и
частично П и С
 Осигуряване на безплатен Интернет за
читатели и свободен Wi-Fi достъп на
територията на библиотеката
 Дейности по преструктуриране на
основни хранилища


Повишаване на ИТ компетенциите на колеги от
различни отдели. Обучения проведени от
специалисти в ИТ отдела
 Участия на колеги в курсовете организирани от
ББИА
 Участие на колеги в Интерактивен курс за ефасилитатор “Създаване на умения за работа в
мрежа”
 Придобиване на степен магистър в катедра БИНКП
към СУ “Климент Охридски” – Весела Ангелова и
Зефира Кацарова
 Придобиване на степен бакалавър към УНИБИТ –
Жечка Кираджиева и Ивета Димитрова
 Участие на колеги в курс по английски език
организиран от доброволеца – Рева
Чандрасекаран


м. април - Работно ателие “Живата
история”
 м. март, април, октомври - Тренингсеминари за учители по английски и
немски език
 Онлайн конференция с библиотекари
от гр. Липецк (Русия) по повод „Пятые
Липецкие чтения“ - на тема
„Информационно обслужване на
читатели“




м. април – “Mаратон на четящите хора”
› Людмил Станев и Елена Владова в

разговор за книгите, писателите и още
нещо...

› “Една приказна нощ в библиотеката” – през

2011 г. е посветена на българските обичаи:
“В очакване на Великден”



м. май – Национална библиотечна
седмица - Кръгла маса за новости в
библиотечната професия и изложба
"Библиотечни пространства II"






"Мултимедийно Пътешествие до Страната на
Утринната Свежест: Разговор за Корея " - срещаразговор с Аврам Агов и неговите книги за Корея "Страната на Утринната Свежест" и "Самсунг или
пътят на трите звезди"
Среща с Димитър Божанов и премиера на
книгата "Епохата на безсмъртието", изд. БАРД
Среща с Мадлен Алгафари и "Приказки за
пораснали деца ". Свободна дискусия за нещата
от живота - родителство, партньори, взаимност,
детската агресия

“Привидният реализъм на Йордан
Йовков”. Представяне на сборник
студии "Балканът, ханът, чифлика" от
Светлозар Игов с участието на автора
 „Приключенията на добрия войник
Швейк”. Представяне на незабравими
страници от книгата по повод 90
годишнината от излизането й




Гостуващи изложби
› "Многото лица на хирурга”, посветена на 140 г. от

›
›
›
›
›
›

рождението на проф. д-р Параскев Стоянов
100 години от първото честване на
Международния ден на жената - 19 март 1911 г.
Изложба на илюстрации по книгата на Елена
Владова "Човекът, който въздишал"
"Американски литературни годишнини 2011“
"Метафори на съвремието“
"Да отраснеш с Кирстен Бойе“
Литература дарена от посланика на Кралство
Норвегия г-жа Тове Скарстейн



м. март - Конференция "Българският прочит
на докладите "Новият Ренесанс" на Комитета
на мъдреците" и "Стратегически план за
Европеана 2011-2015", Европейски парламент,
Брюксел
› Доклад: Емилия Милкова, Радка Калчева



м. юни - ХXІ национална научна конференция
"Потребностите на информационното
общество и библиотеките: хармония или
конфликт", гр. Благоевград
› Доклади: Радка Калчева, Кристиана Димчева,

Росица Тодорова, Румяна Йовева



м. юни – Онлайн Конференция
“Информационные ресурсы библиотек
зарубежных стран: традиции и
современные направления развития”, гр.
Липецк, Русия
› Доклад: Мадлена Герова, Мариана Гинева



м. юли - Международна научнопрактическа конференция "Културамладеж-здраве", гр. Варна
› Доклад: Мадлена Герова, Мариана Гинева



м. септември - XVIII традиционен есенен
семинар “АБ– днес и утре“, гр. Варна
› Доклад: Наталия Ангелова



м. септември - Научна конференция с
международно участие, гр. Бургас
„Библиотечният и културен мениджмънт и
информационно-комуникационните
технологии”
› Доклад: Кристиана Димчева, Емил Демирев



м. септември - Научна конференция с
международно участие: "Д-р Йонас
Басанавичюс - лекар, учен, общественик"
› Доклад: Кристиана Димчева, Ася Иванова



м. октомври – Национална конференция
с международно участие „Творец,
библиотеки, читатели”, гр. Шумен
› Доклад: Кристиана Димчева, Емил Демирев



м. октомври – Семинар „Добри
библиотечни практики - Е-архиви за енаука”, организиран от Български
информационен консорциум, Институт
по математика и информатика - БАН ,
НБУ
› Доклад: Кристиана Димчева, Емил Демирев,

Радка Калчева



м. октомври – Годишна среща на
Балканската библиотечна асоциация и
конференция “Library 2: Principles &
Practice” – гр. Яш, Румъния
› Кристиана Димчева, Емил Демирев



м. ноември – Х национална научна

конференция "Библиотеки-четенекомуникации", гр. Велико Търново
› Доклад: Радка Калчева



м. ноември – ХVІ национална
конференция "България в световната
история и цивилизации – дух и култура"
› Доклад: Кристиана Димчева



м. декември – кръгла маса на тема:
"Петър Димков и българските народни
лечителски практики"
› Доклад: Кристиана Димчева



“Ваканция в библиотеката”

› Детски и средношколски отдел



“Петъчни ваканции” – лятна работа с деца
› отдел Изкуство



Доброволци в библиотеката

› ученици от варненски училища
› доброволци от САЩ и Полша







Арт работилница
Уикенд за съвременно изкуство “Contempo”,
тридневна лаборатория по арт мениджмънт
„Изкуство в библиотеката” –представяне на
млади варненски художници
“Да четем заедно в библиотеката”
› Детски и средношколски отдел



“EuropeanaLocal”

› успешно приключил през м. юни
› приет одобрен отчет



“Глоб@лни библиотеки”

› успешно приключен етап 3
› 43 библиотеки - участници от Варненски регион

Участие в подготвителна визита по проект за
дигитализация, организиран от LIBER-EBLIDA,
гр. Хага
 Връчен сертификат за качество за
реализация на приключилия проект
“LL4S – учене през целия живот”




Емилия Милкова

› Съвет по библиотечно дело към министъра на

›

›
›
›

културата
Група от национални експерти по въпросите на
цифровизацията и достъпа в реално време до
данни в областта на българската култура и
тяхното съхраняване
Зам. председател и член на УС на ББИА
Член на Постоянната комисия на секция
“Обществени библиотеки” на ИФЛА, мандат
2011–2015 г.
Член на Организационния комитет за подкрепа
на кандидатурата на гр. Варна за Европейска
столица на културата 2019



Радка Калчева
› Работна група по опазване, съхраняване и

консервация на библиотечните фондове



Даниела Канева
› Работна група по проблемите на

междубиблиотечното книгозаемане



Кристиана Димчева
› Член на редколегията на списанието “ББИА-

онлайн”










Общински съюз на пенсионерите 2001
Регионално дружество на Съюз на
краеведите България
Музей за история на Варна
Музей на Възраждането
Училищата във Варна
Дирекция Младежки дейности, Дирекция
Култура духовно развитие, Община
Варна,
Обсерватория и планетариум “Николай
Коперник”Варна







Търсене и намиране на нов подход за работа
с читатели: фокус отделния читател / теми
активен диалог и координация в отделите
Изграждане на ситуационни модели в
обслужването / дефиниране и формулиране
на ясни послания към читателите
Съкращаване на сроковете на изпълняване
на заявки на читателите / заявки по ел. поща;
телефон, заявка за справки, за запазване на
книги, гъвкаво работно време за читателите
› Ваучери на ИФЛА

