ОТЧЕТ 2014 Г.
Регионална библиотека
“Пенчо Славейков”

БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА 2014 Г.


Библиотечен фонд към 01 януари 2015 г.
865 772 б. д.

Новозакупени б. д.
 Регистрирани






Книги
Периодика
Други

3 215
11 141
9 331
1 339
471

СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 2014 Г.

Обща сума за покупка
на библ. документи.

34 875 лв.

Обща сума за абонамент
2015 г.
17 901 лв.

Български
10 798 лв.

Чужд
6 708 лв.

Брой заглавия
(периодични издания)

Български
161

Чужди 81 /
21-34-26

Ciela – БД
395 лв.

СТАТИСТИЧЕСКА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА
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СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2014 Г.


Раздадени/заети материали 225 680 б.д.
Заемни зали
 Читални зали


174 016 б.д.
51 664 б.д.

СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 2014 Г.
• Трансфер/ централен бюджет
• Собствени приходи
• Целеви средства по програми
• Американско посолство 2014
• Министерство на културата

Приходи

587 100 лв.
45 944 лв.
7 954 лв.
9 000 лв.

•“Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и
информираност”

• Информационна грамотност 2.0(прикл.) 26 096 лв.

• Проект NTVIS (прикл.) 19 641/13 379/6 262 лв
• Познание за Европеана (прикл.)
9 136 лв.
• Проект LoCloud
41 933 лв.
• Субсидия за регионална дейност
2 800 лв.

СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 2014 Г.

Разходи

• Фонд “Работна заплата”
• Осигурителни вноски
от работодател

362 895 лв.

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

10 902 лв.
2 090 лв.

• Капиталови разходи

64 595 лв.

190 лв.
1 900 лв.

8 812 лв.
1 129 лв.
7 683 лв.

-

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ ДОБРИ ПРАКТИКИ


Софтуерен и технологичен аспект








Попитай библиотекаря – стартирал през 2014 г.
Сканирани 16 нови (78) периодични издания – 11 220
записа в Европеана
Създадени 23 нови предметни рубрики
Ретроконверсия на фонда на Регионална история –
въведени 1313 инв. номера
Прекласиране на специализираната компютърна
литература
Нова форма на сайтовете на отделите - блог




Детски и средношколски отдел
Отдел Изкуство – ТрансАРТформация – 64 публикации
Регионална история - ИнфоПорт - 28 публикации

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ

ПРОЦЕСИ

-

ДОБРИ ПРАКТИКИ


Инвентаризиране








Ноти – основен фонд
Фонд Детски депозит
Фонд Средношколска читалня
Фонд Немска читалня
Фонд Английска читалня
Фонд Американска читалня

14 157 б.д.
14 174 б.д.
1 194 б.д.
8 885 б.д.
2 868 б.д.
2 671 б.д.

Отчислени
8 524 б.д.
 Ретроконверсия на фонд “Редки и ценни
издания” – 271 загл. / 501 б.д. (1879–1897 г.)


ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ

ПРОЦЕСИ

-

ДОБРИ ПРАКТИКИ
Лятна читалня – четиво за удоволствие през
ваканционния месец август, на море с книга
 Видеоуроци – “Още за градската библиотека”,
“Лятната столица”, “Зимна Варна”
 Проект “Заедно за силна и успешна кандидатура на
Варна за младежка столица” – Петромила Атанасова
и Галатея Кралева
 “Архитектурно-историческите забележителности –
мост между поколенията” – Яна Славова ...
 Алтернативни маршрути за историята на града


ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ ДОБРИ ПРАКТИКИ


Медиатеката – обучителен център:




Обучение “Третата възраст онлайн” (10 курса/5 дни)

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
 Лято в библиотеката
Отдел Изкуство
 Работилничка “Сръчко”
Обслужване възрастни читатели
 Читателски клуб към Пенсионерски съюз 2001
 Рубрика в сайта “Нови книги на познати автори”
 Изложби и тематични витрини; информационни табла - периодика

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ ДОБРИ ПРАКТИКИ


Инициативност от отделни групи, свежи идеи и
провокативност в мисленето/ ? Изискват се усилия,
за да се осъществят
Instareading /едно вдъхновяващо обучение/ състезание
 Флашмоб “Чети и нека въображението ти танцува”
 Кампания “Чети с мен”


ПРОДЪЛЖАВАЩА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ








Повишаване на компетенциите на колеги от различни отдели в
курс “Дигитализация и метаданни” м. юли 2014 г. От страна на
библиотеката участие взеха Даниела Канева, Жечка Кираджиева,
Зефира Кацарова, Катерина Желева, Николета Ванкова, Росица
Тодорова, Румяна Йовева, Теменуга Калчева, Юлияна Крайчева
Участие на Наталия Ангелова в техническо обучение относно
дигитализация на фондовете, м. юли 2014 г., Бордо, Франция
Цикъл семинари-обучения в програмата “Варна – кандидат за
Европейска столица на културата”. Росица Тодорова, Даниела
Канева, Кристиана Димчева
Информационни дни – представяне на европейските програми за
период 2014-2020, Радка Калчева, Цветелина Войчева

БИБЛИОТЕКАТА – ДОМАКИН НА
МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОЯВИ


27-28 януари




Обмен за добри библиотечни практики за “Повишаване на
ефективността на библиотечно-информационното
обслужване в училище” национална секция на училищни
библиотекари към ББИА

15 април
отворен форум-дискусия “Европеана: прозорец към
европейската култура – единни в многообразието”
 специален гост Йорис Пекел – представител на фондация
Европеана
 доклад на Радка Калчева: тема “Специфика на агрегирането
– възможности за развитие и сътрудничество”




25-26 септември


Конференция “Образи на българската литература и
култура в националните и чуждестранни
специализирани издания и в медиите”

БИБЛИОТЕКАТА – ДОМАКИН НА
МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОЯВИ


27 ноември
Конференция “Библиотеката – културен и
информационен център – място за всеки”
 доклад на Росица Тодорова на тема “Реално или
виртуално – “чети с мен”
 доклад на Деница Чолакова на тема “Четенето като
комуникация”
 доклад на Венеция Маркова и Даниела Семерджиева на
тема “Лятна работа с деца”


БИБЛИОТЕКАТА – МЯСТО ЗА
ТРАДИЦИОННИ ПРОЯВИ




м. април – “Mаратон на четящите хора”
 Фокус: писателя Георги Господинов
 Инстаграм
 Флашмоб
 Една приказна нощ в библиотеката
 Кампания “Чети с мен”

м. май – Национална библиотечна седмица
 Библиотека на годината
 Дни на отворени врати
 Дни без глоби

БИБЛИОТЕКАТА – УЧАСТНИК В
КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ


Конференция, организирана от РБ “Любен Каравелов” - Русе,
24.04.2014 г.




доклад на Емилия Милкова и Кристиана Димчва на тема „Любен
Каравелов на страниците на Варненската дигитална библиотека”

Годишна конференция на ББИА – София, 5-6.06.2014 г.





доклад на Кристиана Димчева, Весела Ангелова и Емил Демирев на
тема “Блогът – начин на употреба”
доклад на Цветелина Войчева, Жечка Кираджиева и Румяна Йовева
на тема “Едно вдъхновяващо обучение за съвременна библиотечна
визия”
доклад на Росица Тодорова на тема “Трансформация на
традиционните услуги в иновативни предизвикателства”

БИБЛИОТЕКАТА – УЧАСТНИК В
КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ




Участие в годишната конференция на IFLA, Лион
15-20.08.2014 г., на Емилия Милкова – директор и Радка Калчева
Конференция на УНИБИТ септември 2014 г., София






Доклад на тема “Необикновената библиотека – иновационни подходи
в практиката на Регионална библиотека “Пенчо Славейков”

Среща с екипа на журито – “Варна - кандидат за европейска
столица на културата” 4.09.2014 г., представяне на добрите
практики на Регионална библиотека “Пенчо Славейков”
Национална конференция „Теория и практика на дигиталните
библиотеки” – Враца, 4-5.11.2014 г., доклад на Ася Иванова
“Библиотеката и историята – един различен подход”

БИБЛИОТЕКАТА – РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ
ПРОЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ



Подготовка на проект “Единна дигитална обсерватория за
библиотеки – ЕДнО”, програма BG08 на МК (Норвежки
механизъм)







Цветелина Войчева
Теменуга Калчева
Емил Демирев

МоБиДИК (Мобилна библиотека за достъп до информация и
култура) и LibvarFest (Library Varna Festival), Варна –
кандидат за европейска столица на културата




Росица Тодорова
Даниела Илиева
Емил Демирев

ИНИЦИАТИВИ



“Ваканция в библиотеката”, “Лято в библиотеката”
Програма Успех – екология, “Словото познато и непознато”,
“Моята Варна – минало и настояще”, “В царството на приказките”
 Детски и средношколски отдел



Работилничка “Сръчко”



Събития в рамките на “Contempo”






„Изкуство в библиотеката” – представяне на млади варненски
художници

Тематични кинолектории
Клуб “Ние четящите”


Отдел Изкуство

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ


18 март




31 март




Среща с автора Веселина Антонова – “Потомците на Баба
Тонка и Народния съд: внучката на Никола Обретенов
разказва”
Премиера на книгата “Нови щрихи върху идейните
възгледи и дейността на Васил Левски” на проф. Иван
Стоянов

23 април


8


"Разговор за литературата, книгите и четящите хора".
Среща с писателя Георги Господинов и представяне на
книгата му “Физика на тъгата”

май
Представяне на новата книга на Маргарита Станева
"Тази неподкупна съдба"

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ


12 май




9 юли




Представяне от Весела Ангелова на автора Явор Цанев и
неговата книга “Вино за мъртвите”
Представяне на книгата “Тате отива за колело” на Огнян
Антов и разговор с деца от Детски център "Слънце”

29 юли


Представяне на книгата на Бранко Йотев „Литература за
напредък и памет“; среща–разговор с автора, редакторa
на изданието Денко Рангелов и художника Л. Николов,
за литературата на българите в бивша Югославия

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ


13 август




20 август




Представяне от Кристиана Димчева на авторката Анита
Тарасевич и нейната книга “Сънувани плажове”

25 септември




Среща с пътешественичката от Великобритания,
баронеса Серена Фас, автор на книгата “Кръстът”

Представяне на българското списание "Дракус" за
фантастика, фентъзи и хорър разкази на български
автори. Среща с Явор Цанев - автор и издател на
сборника "Странноприемницата“

30 октомври


Представяне на книгата на Райна Пенева “Бисерчета”

ИЗЛОЖБИ


януари




април




"От раклата на баба" Изложба, организирана
съвместно с Клуб "Приятели на библиотеката" към
Пенсионерски съюз '2004

април




"Зимни олимпийски игри - Сочи 2014“

отдел Изкуство: Самостоятелна изложба на
Калина-Магнолия Руй да Силва, ученичка от IX
клас в НГХНИ "Константин Преславски"

април


Пътуваща изложба "Великите българи: 13
безсмъртни българи"

ИЗЛОЖБИ


май




май




Изложба "Библиотеката на бъдещето". Пана и макети,
изработени от участниците в "Приказна нощ в библиотеката"

Изложба " (Не)Грамотните" Автор: Марияна Рухова,
преподавател в 7 СОУ “Найден Геров” - с образци на
правописни грешки по материали, събрани от Интернет

юни


Изложба "Туве Янсон - живот и творчество". По
случай 100-годишнината от рождението на
финландската писателка Туве Янсон (1914-2001)
Съвместно с Посолството на Финландия в България

ИЗЛОЖБИ


юли




септември




Изложба "Метаморфозите на старата периодика или
Варненска дигитална библиотека".

октомври




Изложба "Мотоциклетът и изкуството на волния живот "
В партньорство с Мотоклуб "Хептагон груп"

Гостуваща изложба "Диктатура и демокрация в една
епоха, изпълнена с крайности. Моменти от историята
на Европа през 20 век." Съвместно с Посолството на
Федерална република Германия

декември


Изложба „Гласове на сърцето – коледни послания и
традиции”.

ПОЗНАНИЕ ЗА ЕВРОПЕАНА
ПРИКЛЮЧЕН

.

31.12.2014 Г

През м. март 2014 г. по предложение на екипа на
Европеана, библиотеката пое “контрол” над
фейсбук страницата на Европеана
 Отворен форум-дискусия на тема “Европеана:
прозорец към европейската култура – единни в
многообразието”
 През м. ноември 2014 г. са добавени 11 210 нови
записа към базата на Европеана
 Участие на Радка Калчева в годишната среща на
Европеана в Мадрид 29-31. 10. 2014 г.


ИНФОРМАЦИОННА

ГРАМОТНОСТ

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕН



2.0

28.02.2014 Г.

Участие в заключителна конференция по
проекта 22-23 януари 2014 г. в Берлин, Радка
Калчева, Наталия Ангелова и Юлияна Крайчева

ИНТЕРАКТИВНА ВИЗУАЛНА
КОМПЕТЕНТНОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА
УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕН



Проведена последна мобилност


5-8 април 2014 г. Жешов, Полша – Радка Калчева,
Мариана Гинева и Емилия Милкова

Заключителна среща
по проекта във Варна
на 10-11 юли 2014 г.
с участието на всички
партньори.


31.07.2014 Г.

ПРОЕКТ
Участие на Радка Калчева в техническа работна
среща
 Грац, Австрия 11-12.12.2014 г.
 Дигитализиране на колекции “ Покани”,
“Календари” и “Печати” от фонда на Регионална
история
 Дигитализиране на фондовете на партньорски
организации от региона


БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА


Регионална библиотека "Пенчо Славейков" бе
удостоена с Годишната библиотечна награда на
Българската библиотечно-информационна
асоциация в категорията "Библиотека на годината
2013".

НА ГОСТИ В БИБЛИОТЕКАТА...


Вицепрезидентът Маргарита Попова посети на
17 юли 2014 г. Варненската библиотека

НА ГОСТИ В БИБЛИОТЕКАТА...
Мартин Иванов, секретар по култура,
образование и национална идентичност на
Президента на Републиката, юли 2014 г.
 Виктор Стоянов – зам. министър на културата,
10 септември 2014 г.




В свободна дискусия бяха обменени идеи върху
актуални теми и проблеми, свързани с
дигитализиране на културното наследство,
необходимостта от стандартизирани норми на
библиотечните услуги, финансирането на
обществените библиотеки.

ПОСЕЩЕНИЯ НА ПОЛИТИЦИ


Евродепутатът Емил Радев, посети на 18
октомври 2014 г. Варненската библиотека в
рамките на кампанията ”Обществените
библиотеки 2020” на Фондация ”Четмо и писмо”

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
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