Отчет 2013 г.
Регионална библиотека
“Пенчо Славейков”

Библиотечни документи за 2013 г.
• Библиотечен фонд към 01 януари 2014 г.
863 155 б. д.
• Новозакупени б. д.
2 722
• Регистрирани
12 147
▫ Книги
▫ Периодика
▫ Други

10 059
1 480
608

Статистическа информация 2013г.
Обща сума за покупка
на библ. документи.

40 033 лв.

Обща сума за абонамент
2014 г.
18 379 лв.

Български
11 276 лв.

Чужд
6 708 лв.

Брой заглавия
(периодични издания)

Български
171

Чужди 84 /
21-33-30

Ciela – БД
395 лв.

Статистическа информация за 2013г.

Статистическа информация за 2013г.
• Раздадени/заети материали
▫ Заемни зали 167 877 б.д.
▫ Читални зали 56 396 б.д.

224 273 б.д.

Статистическа информация 2013 г.

Приходи

• Трансфер/ централен бюджет
556 192 лв.
• Собствени приходи
49 130 лв.
• Целеви средства по програми
• Проект NTVIS
19 641/13 379/6 262 лв.
• Американско посолство 2013
5 122 лв.
• Проект “Глоб@лни библиотеки” 25 382 лв.
• Министерство на културата
3 000 лв.
• “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и
информираност”

•
•
•
•

Леонардо да Винчи
Информационна грамотност 2.0
Познание за Европеана
Проект LoCloud

30 942 лв.
26 096 лв.
9 136 лв.
41 933 лв.

Статистическа информация 2013 г.

Разходи

• Фонд “Работна заплата”
• Осигурителни вноски
от работодател

356 254 лв.

• Фонд СБКО
• Ден на библиотекаря
• Данък ЗКПО
• Сума за ползване
• Персонал
• Осигуровки
• Фонд заплата СБКО

10 694 лв.
3 128 лв.
284 лв.
2 844 лв.
7 850 лв.
1 006 лв.
6 844 лв.

• Капиталови разходи

35 000 лв.

• Закупен цветен скенер за книги

63 413 лв.

Основни функционални процеси добри практики
• Софтуерен и технологичен аспект

▫ Он-лайн заявка за книги – стартирала през 2012 г.
 2012 г. – 166 заявки
 2013 г. – 375 заявки
 Да се анализира броя на отказите

▫ Сканирани 7 нови (62) периодични издания
▫ Напълно завършена е редакцията на БД “Предметни
рубрики” – 5 451 записа
▫ Регулярно обновяване на сайтовете на





Детски и средношколски отдел
Отдел Изкуство
Американска читалня
Немска читалня

Основни функционални процеси добри практики
• Инвентаризиране на
▫ Ноти
▫ Фонд Детски депозит
▫ Фонд Немска читалня

10 504 б.д.
7 500 б.д.
3 567 б.д.
8 673 б.д.

• Отчислени
• Ретроконверсия на част от най-търсените
заглавия - 1 243 тома от Хранилище 10
• Приключена проверка на ПИ по инвентарни
книги

Основни функционални процеси добри практики
• Съпоставимост в цифровите показатели на
инвентирани и обработени библ. документи
• Безплатен достъп до Интернет–
Информационен център
• Инициативност от отделни групи, свежи идеи и
провокативност в мисленето? Изискват се
усилия, за да се осъществят

Основни функционални процеси добри практики
• Медиатеката – обучителен център:
▫ Програма “Глоб@лни библиотеки“

 14 курса: 4 ИТ + 1 ОУ + 4 еУслуги + 2 ОРПО + 3 Застъпничество
 2 тематични срещи

▫ Програма “Аз мога повече”
▫ Обучение “Третата възраст онлайн” (4 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 компетенциите на колеги от различни
отдели в програма Глоб@лни библиотеки
• Участие на колеги в курсовете, организирани от ББИА –
“Изследвания на потребителите на дигиталните
библиотеки” с лектор Милена Добрева, м. април 2013 г.
• Катерина Желева в работилница “За млади
библиотекари”, м. април 2013 г., Правец
• Жечка Кираджиева и Бойка Тодорова в обучение
“Подкрепа на четенето”, м. май 2013 г., София
• Лидия Димитрова в работно ателие “Използване на
новите технологии за повишаване на мотивацията за
четене сред възрастните”, м. септември 2013 г.,
Варшава, Полша

Библиотеката – домакин на
международни и национални прояви
• 21 март – честване на 130 г. от създаването на библиотеката

▫ Национален конкурс “Моята Европеана”, с осигурен награден фонд
от фондация Европеана и връчени награди от Елинор Кени
▫ Национален форум “Преображенията на Б-пространството”
▫ Издание “С подпис от автора – мигове история”
▫ Изложба “Варна е-царицата на Черно море”
 Виртуална версия и постери

• 3-4 септември

▫ Форум за местно развитие “Иновативни услуги в обществената
библиотека – в подкрепа на местната общност ”

• 4 септември

▫ Национална конференция с международно участие “Четенето ... от
самото начало”

• 18 септември

▫ Среща на координаторите на американските центрове

• 8 ноември

▫ Национална конференция “Съвременната библиотека пространство за иновативни услуги и е-образование”

Библиотеката – място за
традиционни прояви
• м. април – “Mаратон на четящите хора”
▫ Фокус: писателя Красимира Кубарелова
▫ Една приказна нощ в библиотеката

• м. май – Национална библиотечна седмица
▫ Дни на отворени врати
▫ Дни без глоби

Библиотеката – участник в
конференции и семинари
• Годишна среща на BLU (Balkan Library Union) 27-28.03.2013 г.,
Лозенград, Турция
▫ Участие на Кристиана Димчева и Емил Демирев

• Конференция на тема "Дигиталното настояще и дигиталното
бъдеще” УНИБИТ, 9-10.04.2013, София

▫ доклад на Емилия Милкова, Весела Ангелова и Радка Калчева на
тема „Варна е-царицата на Черноморието”

• Национална библиотечна седмица 13-17.05.2013 г., София

▫ Фокус: публична лекция на Синика Сипила
▫ Конференция на тема “Дигиталната библиотека – технологични и
социални проблеми”

Библиотеката – участник в
конференции и семинари
• Конференция "10 години проект ABLE" гр. София, 5.06.2013 г.
▫ Доклад на Радка Калчева на тема „Дигитализацията в българските
библиотеки”

• Годишна конференция на ББИА – София, 6-7.06.2013 г.

▫ доклад на Весела Ангелова и Деница Чолакова на тема
“Неформалното образование – функция на модерната библиотека –
споделени библиотечни практики”

• Участие в годишната конференция на IFLA, Сингапур
17-22.08.2013 г., на Емилия Милкова – директор
• XVII конференция „Теория и практика на дигиталните
библиотеки” – Малта, 22-25.09.2013 г., Радка Калчева

Библиотеката – участник в
конференции и семинари
• Юбилейна конференция на Военно-морски музей, 09.2013 г.
▫ Доклад на Емилия Милкова и Кристиана Димчева

• Конференция “Иновативни практики за нов маркетинг на
библиотеката", 10-11.10.2013 г., гр. Шумен

▫ Доклад на Даниела Илиева на тема „Добри библиотечни практики”

• IV Национална кръгла маса „Българската дигитална
библиотека: модели и подходи“ – София, 17.10.2013 г.
• IV годишен конгрес на обществените библиотеки в Полша,
Варшава, 21-22.10.2013 г., Теменуга Калчева с презентация на
тема „Добри практики в обществените библиотеки”
• Не-конференция „Бъдещата библиотека”, Атина 9-11.12.2013 г.,
Радка Калчева, Даниела Илиева, Росица Тодорова, Весела
Ангелова

Библиотеката – участник в
конференции и семинари
Лектори в проведени курсове извън библиотеката
• Радка Калчева март/април 2013 г.
▫ Курс “Дигитализация на обекти на движимо културноисторическо наследство”, катедра “Културология”,
Философски факултет, Софийски университет

• Емил Демирев, юли 2013 г.
▫ Курс “Старозагорска е-памет”, библиотека “Родина”, Стара
Загора”
• Кристиана Димчева, Наталия Ангелова, септември 2013 г.
▫ курс по проект „Електронна краеведска библиотека”, РБ
„Захарий Княжески”, Стара Загора

Инициативи
• “Ваканция в библиотеката”

▫ Детски и средношколски отдел

• Работилничка “Сръчко”
• Събития в рамките на “Contempo”

• „Изкуство в библиотеката” – представяне на
млади варненски художници
• Тематични кинолектории
▫ Отдел Изкуство

• Тематични уебинари

Представяне на книги
• 15 февруари
▫ Вечер посветена на Атанас Липчев и премиера на книгата
“Дунав се влива в Черно море”

• 18 септември
▫ Среща – беседа с фотографа Радослав Петков – “Как да
накараме снимките да говорят”

• 25 септември
▫ Беседа – разговор с Мадлен Алгафари

• 30 септември
▫ Представяне на българското списание “Дракус” и среща с
Явор Цанев

Изложби
• Февруари 2013 г.
▫ Художествена фотография на Елена Мариновска

• Март 2013 г.
▫ Българската шевица, приятели на библиотеката
Пенсионерски съюз 2001
• Март 2013 г.
▫ „Варна – е-царицата на Черно море” – постери и
виртуална изложба
• Юли 2013 г.
▫ „Източни нюанси”, изложба живопис на Емилия
Бояджиева

Изложби
• Септември 2013 г.
▫ 20 години Немска читалня и „Берлин – градът на
промяната”

• Юни – Декември 2013 г.
• Изложба постери на тема „Близки във времето и
пространството”, представяща проект Европеана

• Декември 2013 г.
▫ “Коледни истории”

Europeana Awareness
• Проведена национална кампания за повишаване
на информираността за Европеана в два етапа:
▫ Конкурс за есе и видео на тема „Моята Европеана”
Резултатите от конкурса бяха обявени по време на
тържествата, посветени на 130 г. от създаването на
библиотеката.
▫ Изложба постери на тема „Близки във времето и
пространството”. Изложбата гостува в 9 български
града – София, Пловдив, Стара Загора, Хасково,
Добрич, Русе, Велико Търново, Бургас и Варна

Europeana Awareness
• Участие в пленарна среща в Прага, Чехия – м. юли
2013 г. , Радка Калчева със съвместна презентация с
Цветелина Войчева относно проведената
национална кампания за повишаване на
информираността за Европеана.
• Участие в работна среща по дигитализацията,
организирана от Германската дигитална
библиотека, Берлин, 7-8.11.2013 г. , Радка Калчева
• Участие в среща на агрегаторите, организирана от
Европеана, Хага 13-14.11.2013 г., Радка Калчева

Digital Literacy 2.0
• Изготвяне на материали, свързани с
учебната програма, разработена от
партньорите по проекта.
• Пилотно-обучение на библиотекари от
Варна и региона по разработената
методика.

Интерактивна визуална
компетентност между поколенията
• Проведени 3 мобилности- 13 400 лв.:
▫ 5-7 февруари 2013 г. Ла Коруня, Испания – Радка Калчева и
Наталия Ангелова
▫ 15-19 април 2013 г. Любляна, Словения – Теменуга Калчева, Ася
Иванова, Юлка Николова, Ивета Димитрова
▫ 17-20 септември 2013 г. Мудурну, Турция - Емил Демирев, Галя
Пейчева, Живка Маркова, Мадлена Герова, Зефира Кацарова

• Изработени 5 обучителни видео–материала,
демонстриращи добри практики за обучение и предаване на
умения от възрастни към млади и обратно.

Проект LibraTech
• Осъществена визита в рамките на проекта с цел провеждане
на обучение, фокусирано върху развиване на умения за
разработване и прилагане на иновативни практики в
процеса на обучение и преподаване.
Място:
Ла Коруня, Испания,
Дата:
10 - 16 септември 2013 г
Участници: Росица Тодорова, Румяна Йовева, Юлияна Крайчева,
Кристиана Димчева, Деница Чолакова, Весела Ангелова, Мариана
Ангелова, Жечка Кираджиева, Надежда Груева, Цветелина
Войчева, Радка Калчева.

Проект
• Участие на Радка Калчева в първа работна среща
Осло 19-20.03.2013 г.
• Участие на Наталия Ангелова в техническа работна среща в
Мадрид – 19-20.09.2013

• Участие на Емилия Милкова и Радка Калчева в пленарна
среща в Лондон – 27-29.11.2013

Проект „3-та възраст он-лайн”
• Проведени четири курса за обучение на граждани на
възраст 60+
• Теми:
▫ „Как работи компютърът и какво трябва да знаем за него”,
▫ „Интернет – как да търсим информация”
▫ „Електронна поща и разговори през Интернет”

• Обучители:
▫ Теменуга Калчева, Наталия Ангелова, Мариана Ангелова,
Зефира Кацарова

• Помощници:
▫ Галя Пейчева, Лидия Димитрова, Николета Ванкова

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 в
България
▫ Музей за история на Варна
▫ Музей на Възраждането
▫ Обсерватория и планетариум “Николай Коперник”

Теми за дискусия
• Какво е това “успешна библиотека” ?
▫ Гледната точка на читателите/потребителите
▫ Гледната точка на работещите

•
•
•
•

Активизиране диалога с читателите
Промяна на логистиката на процесите
Екипи /активна позиция/ лидери
Цялостно информационно обслужване на
читателите, което да отговаря напълно на
техните потребности и да е разбираемо за тях

