Отчет 2015 г.
Регионална библиотека
“Пенчо Славейков”

Библиотечни документи за 2015 г.


Библиотечен фонд към 01.01.2016 г.
868 461 б. д.

Новозакупени б. д.
 Регистрирани


◦ Книги
◦ Периодика
◦ Други

2 694
11 230
9 520
1 184
526

Статистическа информация 2015 г.

Обща сума за покупка на
библ. документи.

31 198 лв.

Обща сума за абонамент
2016 г.
18 443 лв.

Български
10 928 лв.

Чужд
6 807 лв.

Български
157

Чужди 83 /
21-30-32

Брой заглавия
(периодични издания)

Ciela – БД
708 лв.
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Раздадени/заети материали 209 187 б.д.
◦ Заемни зали 169 531 б.д.
◦ Читални зали 39 656 б.д.

Читални
зали
28%

Заемни зали
72%

Статистическа информация 2015 г.

Приходи

• Трансфер/ централен бюджет
• Собствени приходи
• Сума за капиталови разходи
• Целеви средства по програми
• Американско посолство 2015
• Проект “Глоб@лни библиотеки”
• Министерство на културата

620 088 лв.
44 112 лв.
20 000 лв.
5 000 лв.
5 326 лв.
1 600 лв.

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

• Проект LoCloud
• Проект X-Libris
• Проект Aqua Narrabilis 2014/2015

41 933 лв.
54 774 лв.
33 686 лв.

Статистическа информация 2015 г.
• Фонд “Работна заплата”
в т. ч. осигурителни вноски
и клас прослужено време

Разходи

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

479 437 лв.

12 524 лв.
3 825 лв.
347 лв.
3 477 лв.
8 233 лв.
1 055 лв.
7 177 лв.

20 000 лв.

Основни функционални процеси добри практики
•
•

Нарастване на броя новопостъпила
литература
Изцяло завършена ретроконверсия на
фонд Регионална история
• Въведени авторски ръкописи – 73 бр.
• Методика за работа в електронния каталог при
ретроконверсия на б.д. от фонда на справочен
отдел
• Актуализирана схемата за сигниране на всички
фондове

Основни функционални процеси добри практики


Обработени и представени в е-каталога
◦ Редки и ценни издания
540 книги
◦ Нотни издания
1880
◦ Аналитични описания на статии
 Изкуство
 Детски и средношколски
 Регионална история

113 записа
530 записа
911 записа

Основни функционални процеси добри практики


Дигитална библиотека
◦ Сканирани са 332 заглавия от колекцията
“Редки и ценни издания”
◦ Дигитализирани са:
 част от колекциите на читалища от региона
 гр. Долен Чифлик
 с. Манастир
 с. Градинарово

 частни колекции

◦ Направени са 5604 нови записа във
Варненска дигитална библиотека

Основни функционални процеси добри практики


Технологични промени
◦ Внедрена е нова версия на информационната
система за обслужване на читателите
◦ Инсталирани и конфигурирани нови сървъри,
отговарящи за каталог, уеб сървъра и сървъра за
данни
◦ Актуализиране на системния софтуер
◦ Актуализиране на приложния софтуер
◦ Изготвено задание на модела на системата
◦ Ново компютърно оборудване в немска читалня
◦ Закупен 3D принтер

Основни функционални процеси добри практики
•

Видеоуроци
• Българските писатели в българското
училище. Варненски страници
• Как се работи с Варненска дигитална
библиотека

•
•

MakerSpace и 3D Doodle занимания с деца
Регистрация на научния архив на
библиотеката в регистъра на
Националния архивен фонд

Основни функционални процеси добри практики
•
•
•
•

Он-лайн заявка за литература –
960 заявки/340 читатели/2350 заглавия
Проверка на фонда с БДС – прегледани и
отразени в указателя - 8190 стандарта
Преглеждане на инвентарната книга на
патенти и стандарти
Рубрика “Нова книга на познат автор” на
Заемна за възрастни

Основни функционални процеси добри практики
•
•

Лятна читалня
Медиатеката – обучителен център:
▫ Обучение “Третата възраст онлайн” (10 курса/5 дни)

•

Активен диалог с читателите
▫ Успешни практики , предложени от:
 Немска читалня
 Привлекателно място за всички възрасти
“Читателят се чувства удобно, уютно и свободно.”

 Детски и средношколски отдел
 Лято в библиотеката
 Стая на приказките

 Изкуство
 Работилничка “Сръчко”
 Театър “Камишибай”

Провокации към екипа на
библиотеката
Изготвяне на задание за идеен проект за нова сграда
на Варненската библиотека, съобразено с най-новите
стандарти и изисквания на IFLA за опазване на фонда
на библиотеката и създаване на дигитален архив, както
и съвременно библиотечно-информационно
обслужване, библиотечен маркетинг и мениджмънт.
http://varnalibrary.bg/?language=bg


Работната група в състав: Емилия Милкова, Даниела
Канева, Емил Демирев, Кристиана Димчева, Радка
Калчева и Цветелина Войчева систематизира,
анализира, разработи и предложи заданието в частта с
функционалния модел на библиотеката. Редакция на
българския и английския вариант.

Продължаваща професионална
квалификация









курс “Развитие капацитета на обществените библиотеки
за разработване и управление на проекти”
курс “Работа с читатели. Социология и психология на
четенето, модели и прототипи на комуникацията
библиотекар - читател”
курс “Умения за презентиране – методи и техники на
функционални умения при представяне пред публика”
курс “Библиотеките и социалните мрежи – стратегии и
техники на представяне на библиотечно-информационни
услуги”
Библиотеката подкрепи участието на Цветелина Войчева
в обучение по проект INELI – Balkans
Обучение за работа с 3D принтер – Наталия Ангелова и
Николета Ванкова

Библиотеката – домакин на
международни и национални
прояви
•

11 май 2015
• Конференция “Библиотеките – привлекателни
центрове през целия живот”, в рамките на
Националната библиотечна седмица

•

18-19 юни 2015
• Домакинство на работна среща по
проектAqua Narrabilis

•

27-31 юли 2015
▫ Домакинство на работна среща по
проект X-Libris

Библиотеката – място за
традиционни прояви


м. април – “Mаратон на четящите хора”

◦ Начало на маратона: Моите детски книги - книгите на моите деца
◦ Фокус: писателя Захари Карабашлиев
◦ Една приказна нощ в библиотеката със школа “Клас образование” на
тема “библиотеката и четенето”
◦ Представяне на номинираните книги в конкурса “Бисерче
вълшебно”, дарени от Община Варна
◦ “Памет за геноцида на арменците” – четене на арменски автори



м. май – Национална библиотечна седмица
◦
◦
◦
◦



Библиотека на годината
Дни на отворени врати
Дни без глоби
Среща със студенти от университета в Емпория, САЩ

м. декември– “Национална седмица на четенето”

Библиотеката – участник в
конференции и семинари


Уъркшоп по дигитализация в публичните библиотеки и други
културни институти, гр. Букурещ, Румъния, 25 март 2015 г.
◦ Доклад на Радка Калчеваа и Емилия Милкова на тема “Българският
опит в дигитализациятa”



Конференция “Книжовно документалното наследство в
българските библиотеки и музеи”, гр. София, май 2015 г.
◦ Доклад на Кристиана Димчева на тема “Варненската дигитална
библиотека – 7 години по-късно”



Пролетната работна среща на фирма РС-ТМ - гр. Ловеч,
28.05.2015 г. ,
◦ Радка Калчева с доклад на тема „Какво е да бъдеш агрегатор”

Библиотеката – участник в
конференции и семинари


Конференция “Дигитализация на библиотечни документи”,
УНИБИТ, София, май 2015 г.
◦ Доклад на Цветелина Войчева на тема “Дигиталният живот на
библиотечните документи – някои успешни практики в
Регионална библиотека “Пенчо Славейков”



Годишна конференция на ББИА – Стара Загора, 4-5.06.2015 г.
◦ доклад на Жечка Кираджиева и Юлка Николова на тема “Aqua
Narrabilis – словесното разказвателно умение в театър и картини”
◦ доклад на Даниела Канева и Деница Чолакова на тема “ X-Libris
или библиотечната услуга като творчество”
◦ доклад на Радка Калчева и Росица Тодорова на тема “Проектът
LoCloud – възможности за включване на малките библиотеки”

Библиотеката – участник в
конференции и семинари


Национална кръгла маса по информационна грамотност,
София, 3.10.2015 г.
◦ Доклад на Емил Демирев на тема “Проект X-LIBRIS – нови пътища
към информационна грамотност”



Конференция "Библиотеки-четене-комуникации", Велико
Търново, 17-18.11. 2015 г.
◦ Доклад на Емилия Милкова и Радка Калчева на тема “Проект X-LIBRIS –
нови пътища към информационна грамотност”



Национален библиотечен форум под надслов „Библиотеката днес –
иновационни дейности и форми на сътрудничество”, Добрич,
19.11.2015 г.
◦ Доклад на Емилия Милкова и Радка Калчева на тема “Проект X-LIBRIS –
нови пътища към информационна грамотност”

Представяне на книги








Среща с Радостина Николова автор на книгата
“Приключенията на мотовете”
Среща с автора Весела Фламбурари – “Мина, магиите и
бялата стъкленица”
Среща с поетесата Мария Донева и представяне на книгата
на Ирен Кривошиева “Заключена в другия”
Среща с Николай Увалиев на тема “Българската социална
мрежа – 10 години по-късно”
Представяне на Албина Хайруллина-Валиева автор на
книгата “Древните българи в лингвистичния, културния и
исторически контекст на евразийското пространство”
Представяне на Веселина Вачкова и Мариана Шабаркова –
Петрова и книгата им “Мистерията на бългсраките
стенописи. Да докоснеш бога”

Клубни форми


Клуб “Ние четящите”
◦ водещи Росица Бърдарска и Радостина Николова



Кинолектории
◦ водещ Елица Матеева



Арт релаксация
◦ Доника Йорданова и Миглена Минчева



Срещи с изкуството – школа “Детско слънце”
◦ Доника Йорданова и Велина Гребенска




Клуб “Daily Potter”
Матине ”Добри Христов”
◦ водещ проф. Милко Коларов

Изложби
•

Гостуващи изложби
▫
▫
▫
▫

•

“60 години българска енциклопедия”
“Овчарството в Родопите”
“Из фотоархива на ИЕФЕМ – БАН”
“Пътят към немското единство – 25 г. от обединението
на Германия” в сътрудничество с немско консулство
Варна

Пътуваща изложба с финансовата подкрепа на
Община Варна
▫ “Музикалната вселена Добри Христов”

Проект








Участие в техническа работна среща, съвместно с участие в
конференция EuropeanaTech – Париж, Франция, 11-13.02.2015
г.
Участие в конференция, организирана от обществена
библиотека „Октавиан Гога” в гр. Клуж – партньор по проекта,
в Националната библиотека на Румъния – Букурещ,
25.03.2015 г.
Участие в годишната среща на Европеана – Амстердам,
Холандия, 3-4.11.2015 г.
Дигитализиране на колекции „Плакати”, „Картички от фонда
на библиотеката”
Дигитализиране на фондове на партньорски организации от
регион Варна
1839 записа са в Европеана

Проект X-Libris


Участие в работна среща в Радвилишкис, Латвия 2-6.03.2015 г.
◦ Теменуга Калчева и Кристиана Димчева

Участие в работна среща в Лайпциг, Германия 8-12.06.2015 г.
◦ Радка Калчева, Емил Демирев, Емилия Милкова
 Домакинство на работна среща – Варна, 27-31.07.2015 г.


◦ Емилия Милкова, Радка Калчева, Емил Демирев, Теменуга
Калчева, Кристиана Димчева, Цветелина Войчева
◦ Уъркшоп за създаване на нови библиотечни услуги с потребители
на библиотека
◦ Уъркшоп за създаване на нови библиотечни услуги с
библиотекари


Бяха проведени следните уебинари:
◦ Общозапознаващ с целите на проекта – 18.02.2015 г.
 Теменуга Калчева, Емил Демирев, Радка Калчева

◦ „Екобиблиотека” – 11.11 и 01.12.2015 г.
 Теменуга Калчева, Ваня Трандова, Станислава Стоянова

◦ „Дигитален куратор” – 9.12.2015 г.
 Кристиана Димчева, Емил Демирев, Наталия Ангелова

Проект Aqua Narrabilis





Участие в първа работна среща – Грац, Австрия 4-5.02.2015 г.,
Радка Калчева и Емилия Милкова
Участие в работна среща – Кастело Бранко, Португалия – 34.12.2015 г., Цветелина Войчева, Юлка Николова, Жечка
Кираджиева
Домакинство на работна среща – Варна, 18-19.06.2015 г.
◦ Емилия Милкова, Радка Калчева, Цветелина Войчева, Наталия
Ангелова, Юлка Николова, Жечка Кираджиева

Като част от задачите по проекта бяха извършени следните
дейности
 Пилотирани бяха общо 19 пъти, три приказки в 6 различни
институции - 2 училища, 3 детски градини и 1 детски клуб.

Партньори
•

Национални

•

Регионални

▫
▫
▫
▫

Американско посолство
Гьоте институт
ББИА
Асоциация “Съвременни читалища”

▫ Общински съюз на пенсионерите 2001
▫ Регионално дружество на Съюз на краеведите
България
▫ Регионален исторически музей
▫ Училища и детски градини
▫ Младежки дом - Варна

Теми за дискусия и
предстоящи задачи
Нов модел на библиотечно-информационно
обслужване
 Промяна на организацията
 Промотиране на услугите:


◦
◦
◦
◦
◦

Самостоятелно заемане
Читателски профил
Отваряне на библиотеката за читателите
Двупосочната комуникация
Минимизиране на негативните реакции
служители <-> служители
служители <-> читатели
◦ Развиване на индивидуалния подход –
консултация на всеки потребител – твърдо ядро
читатели
◦ Библиотекарят застава със своето лице

Теми за дискусия и
предстоящи задачи


(продължение)

Феноменът социални мрежи – начин на
комуникация
◦ Библиотеката и блоговете Американска / Немска читалня






Електронни книги – регламент за предоставяне
Аналитично описание на статии от ПИ и
сборници – възможности за нова база
“Библиотеката в града “ – “Градът в
библиотеката “, пространство за свободен
диалог и творчество

