Отчет 2012 г.
Регионална библиотека
“Пенчо Славейков”

Библиотечни документи за 2012 г.
• Библиотечен фонд към 01 януари 2013 г.
859 681 б. д.
• Новозакупени б. д.
3 353
• Регистрирани
12 844
▫ Книги
▫ Периодика
▫ Други

10 363
1 568
913

Статистическа информация 2012г.
Обща сума за покупка
на библ. документи.

40 262 лв.

Обща сума за абонамент
2013 г.
20 044
лв.

Български
12 927 лв.

Чужд
6 357 лв.

Брой заглавия
(периодични издания)

Български
201

Чужди 80 /
21-33-26

Ciela – БД
760 лв.

Статистическа информация за 2012г.
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Статистическа информация за 2012г.
• Раздадени/заети материали

233 832 б.д.

▫ Заемни зали 166 674 б.д.
▫ Читални зали 64 158 б.д.
Читални
зали
28%

Заемни
зали
72%

Статистическа информация 2012 г.

Приходи

• Трансфер/ централен бюджет
577 262 лв.
• Собствени приходи
50 836 лв.
• Целеви средства по програми
• Програма “Грюндвиг”
21 905 лв.
• Американско посолство 2012
6 334 лв.
• Проект “Глоб@лни библиотеки” 36 244 лв.
• Министерство на културата
16 300 лв.
• “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и
информираност”

• Леонардо да Винчи
• Информационна грамотност 2.0
• Познание за Европеана

24 753 лв.
20 756 лв.
10 565 лв.

Статистическа информация 2012 г.
• Фонд “Работна заплата”

Разходи

• Фонд СБКО
• Ден на библиотекаря
• Данък ЗКПО
• Сума за ползване
• Персонал
• Осигуровки
• Фонд заплата СБКО
• Капиталови разходи
• Ремонт на парна инсталация

313 580 лв.
9 390 лв.
2 420 лв.
220 лв.
2 200 лв.
6 970 лв.
894 лв.
6 076 лв.
3 252 лв.

Основни функционални процеси добри практики
• Софтуерен и технологичен аспект
▫ БД “Дигитални колекции”
 7842 нововъведени записи

▫ Сканирани 9 нови (55) периодични издания
▫ Сканирани 16 б.д. от фонд Редки и ценни сбирки
▫ Регулярно обновяване на сайтовете на





Детски и средношколски отдел
Отдел Изкуство
Американска читалня
Немска читалня

▫ Активно участие в социалната мрежа Facebook и сайт
за споделяне на видеоклипове YouTube

Основни функционални процеси добри практики
• Инвентаризиране на
165 091 б.д.
• Отчислени
7 645 б.д.
• Изоставане на обработените б.д. спрямо
покупката
• Ретроконверсия на част от най-търсените
заглавия
• Въведени в Каталога на периодиката 2125
единични листи - пропуски
• Проверка на ПИ по инвентарни книги

Основни функционални процеси добри практики
• Изцяло завършена подтема
“Пътешествениците”, тема “През погледа на ...”
проект “Стара Варна”
• Редактирани над 9400 предметни рубрики
• Безплатен достъп до Интернет–
Информационен център

Основни функционални процеси добри практики
• Медиатеката – обучителен център по програми:
▫ “Глоб@лни библиотеки “ (12 курса и тематична среща)
▫ “Аз мога”
▫ Обучение “Третата възраст онлайн” (8 курса)

• Активен диалог с читателите
▫ Нови форми, предложени от:
 Немска читалня
 Диалог чрез консултации на място

 Детски и средношколски отдел
 Тематични читателски клубове
 Стая на приказките

 Обслужване възрастни читатели
 Читателски клуб към Пенсионерски съюз 2001
 Изложби и тематични витрини; информационни табла

Продължаваща професионална
квалификация
• Повишаване на ИТ компетенциите на колеги от
различни отдели – 3 курса. Обучения, проведени
от специалисти в ИТ отдела
• Участие на колеги в курсовете, организирани от
ББИА
• Участие на колеги в курсове по Глобални
библиотеки
• Участие на Весела Ангелова в специализация на
центъра Мортенсон, Илинойс, САЩ
• Участие на Мариана Гинева и Даниела Илиева по
програма Леонардо да Винчи в специализации в
гр. Верия, Гърция и Берлин, Германия

Библиотеката – домакин на
международни и национални прояви
• 3-4 октомври
▫ международна конференция “Библиотеката
4you”

• 17 октомври
▫ кръгла маса “Българското участие в
Европеана”

• 25-26 октомври
▫ конференция “Предизвикателството Глобални
библиотеки”

Библиотеката – място за
традиционни прояви
• м. април – “Mаратон на четящите хора”
▫ Младежка организация EYES

▫ Фокус: Емилиян Станев “Крадецът на праскови”
▫ Изложба съвместно с къща-музей “Емилиян Станев”
▫ Представяне от Антоанета Алипиева на книгата на
д-р Радка Пенчева “Сюжети на забравата. Реванши
на паметта”
▫ Една приказна нощ в библиотеката

• м. май – Национална библиотечна седмица –
среща-дискусия “Библиотеката – съвременно
социално пространство”
▫ Гост лектор проф. д-р инж. Елена Павловска
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Библиотеката – участник в
конференции и семинари
• Участие в работна среща по дигитализацията, организирана
от ББИА, София, 15.03.2012 г.

• Кръгла маса "Състояние и перспективи за опазване и достъп
до културното книжовно наследство", библиотека „Родина”,
гр. Стара Загора, 29-30.03.2012 г.
 Доклад на Радка Калчева на тема „Изграждане на
дигитални колекции”
 Доклад на Емилия Милкова на тема „Проблеми и
перспективи пред обединяване и представяне на местното
дигитално съдържание”
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Библиотеката – участник в
конференции и семинари
• Участие в среща-семинар по Европеана "Проекти с
българско участие за цифровизация и разпространение на
научното и културно наследство чрез публикуване в
Европеана", организирана от РНБ „Петко Славейков” – В.
Търново и фирма Онтотекст, гр. Велико Търново, 14.03.2012
г., съвместен доклад на Емилия Милкова и Радка Калчева
на тема „България и Европеана – вчера, днес и утре”.
• Участие в международна конференция "Европеана и
българските институции", гр. Пловдив, 3-4.04.2012 г.,
съвместен доклад на Емилия Милкова, Радка Калчева и
Кристиана Димчева на тема „Регионална библиотека
„Пенчо Славейков” – Варна в Европеана – вчера, днес и
утре”.
• Участие в среща, организирана в рамките на националната
библиотечна седмица от Гьоте институт–София, 15.05.2012
г. по проблемите на дигитализацията.
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Библиотеката – участник в
конференции и семинари
• Годишна конференция на ББИА – София, 7-8.06.2012 г.

▫ доклад на Даниела Илиева на тема “Библиотеката - модерна в
традицията”
▫ доклад на Емил Демирев на тема “Библиотеката,
дигитализацията и знанието във времето на Open Access”

• Международна кръгла маса, посветена на творчеството на
А.А. Лиханов, 5.09.2012 г., ДИКПО, участие на Кристиана
Димчева и Мадлена Герова
• Семинар “Изкуството между творчеството, книгите и новите
носители на информация”, 25.09.2012 г., гр. София
“Изкуство в библиотеката” – Росица Тодорова
• Международна конференция “За книгите, библиотеките и
хората в тях", 27-28.09.2012 г., гр. Шумен
▫ доклад на Ася Иванова на тема „Съвременни подходи на
представяне на регионалното културно-историческо
наследство. От Стара Варна до Европеана”
▫ Доклад на Румяна Йовева на тема “Една нестихваща ваканция.
Споделено от работата с младежката аудитория в РБ “Пенчо
Славейков”
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Библиотеката – участник в
конференции и семинари
• Участие в международна конференция "Цифрово
представяне и опазване на културно и научно наследство",
19.10.2012 г., гр. Велико Търново със съвместен доклад на
Кристиана Димчева и Радка Калчева на тема „Другият
живот на старата периодика”.
• Участие в работна среща, организирана от МК, на тема
„Представяне и съхранение на българското културно
наследство в цифровата библиотека „Европеана”, 8.11.2012
г. със съвместен доклад на Емилия Милкова и Радка
Калчева на тема „Регионална библиотека „Пенчо
Славейков” – Варна в Европеана – вчера, днес и утре”.
• Участие в конференция, организирана от ДАА, на тема
“Архиви, университети и библиотеки, и дигитализацията на
националното културно наследство”, 19.11.2012 г., гр.
София, съвместен доклад на Емилия Милкова и Радка
Калчева на тема “Другият живот на литературното
наследство”
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Библиотеката – участник в
конференции и семинари
• Участие в годишната конференция
на IFLA, Хелзинки, Финландия,
10-14.08.2012 г., на Радка Калчева
и Емилия Милкова – директор
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Библиотеката – участник в
конференции и семинари
• 29 септември

▫ Изложба “За святото дело.
100 години от Балканската война.
Варненци и войната”

 Организирана от РБ “Пенчо Славейков”,
РИМ-Варна, Регионален държавен архив
– Варна, Военноморски музей, Музей по
история на медицината

▫ Участие с доклад в конференция,
организирана от Дирекция “Култура и
духовно развитие” при Община Варна

Инициативи
• “Ваканция в библиотеката”

▫ Детски и средношколски отдел

• Доброволци в библиотеката

▫ ученици от варненски училища

• Събития в рамките на “Contempo”
• „Изкуство в библиотеката” – представяне на
млади варненски художници
• “Да четем заедно в библиотеката”
▫ Детски и средношколски отдел

Премиери на книги
• 27 март
▫ “Зад Аспаруховия вал”, Ценка Илиева

• 5 април
▫ мултимедиен разказ “Китай и светът. Главата на дракона.
Шанхай Експо’2010”, Аврам Агов

• 30 май
▫ Гостуване на Хорхе Букай в библиотеката

• 19 юли
▫ “Как да се разболяваме качествено”, Мадлен Алгафари

Премиери на книги
• 13 септември
▫ “Поколения”, Маргарита Станева

• 24 октомври
▫ “Мъртвец в планината”, Инга Деор

• 29 октомври
▫ “Там на Балканите”, Светлозар Игов

• 9 ноември
▫ “Сънищата на Пенчо Славейков и безсъниците на Пейо
Яворов”, сборник с текстове от научна конференция - ШУ

Изложби
• 14 май
▫ гостуваща изложба на ББИА “Библиотеките - паметта на
нацията”

• 25 юни
▫ “Съвършеното художествено майсторство на
италианските издатели представя красотите на Италия.
Библиотеката ФМР.”, организатор Италиански културен
институт в София

• 24 юли
▫ “Някъде другаде – пътуване през България”, комиксизложба на Юдит Цауг, съвместно с Гьоте институт –
България

• 17 октомври
▫ “Индианско лято” в сътрудничество с Посолство на САЩ,
Фондация Америка за България и NG България
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Europeana Awareness
• Участие в първа работна среща в Хага, Холандия
– м. януари 2012 г., Радка Калчева и Цветелина
Войчева.
• Участие в работна среща в Льовен, Белгия – м.
юни 2012 г., Радка Калчева и Емилия Милкова директор.
• Участие в конгрес на испанските обществени
библиотеки в Бургос – м. октомври 2012 г.,
Теменуга Калчева и Кристиана Димчева
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Digital Literacy 2.0
• Участие в първа работна среща в Берлин,
Германия – м. март 2012 г.,
Радка Калчева и Наталия Ангелова.
• Участие в работна среща в Лисабон,
Португалия – м. ноември 2012 г.,
Радка Калчева и Емилия Милкова директор.
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Интерактивна визуална
компетентност между поколенията
• Участие в първа работна среща в Родос,
Гърция – м. ноември 2012 г., Радка
Калчева и Емилия Милкова - директор.

Участие на експерти в работни групи
• Емилия Милкова
▫ Съвет по библиотечно дело към министъра на
културата
▫ Член на НЕСД към фонд “13 века България”
▫ 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

Участие на експерти в работни групи
• Радка Калчева
▫ Работна група по проблемите на EDM – Europeana
Data Model

• Кристиана Димчева
▫ Член на редколегията на списанието “ББИАонлайн”

Партньори
• Национални
▫
▫
▫
▫

Американско посолство
Гьоте институт
ББИА
Асоциация “Съвременни читалища”

• Регионални

▫ Общински съюз на пенсионерите 2001
▫ Регионално дружество на Съюз на краеведите
България
▫ Музей за история на Варна
▫ Музей на Възраждането
▫ Обсерватория и планетариум “Николай Коперник”

Теми за дискусия
• Търсене и намиране на нов подход за работа с
читатели: фокус - отделния читател / теми активен диалог и координация между отделите
• На дневен ред – библиотекаря -“консултант” и
библиотекаря – “експерт”
• Електронната заявка – усъвършенстване
• Ваучери на ИФЛА

