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УВОД
Идеята за създаването на този сборник, проследяващ по-значими факти от
историята на библиотеката, се роди във връзка с честването на 125-та
годишнина от основаването на Варненската библиотека. Издирихме
източниците за развитието, премеждията и успехите на библиотеката
през годините – документи от историята ни, отзиви в медиите за
открояващите се наши прояви и инициативи, интервюта и собствени
публикации, хроники на събитията и снимков материал... Събрахме,
подредихме и систематизирахме информацията под формата на разказ,
хроника и библиографски указател – в резултат на всичко това се
получи тази книга.
През цялото свое съществуване – от края на ХІХ век до наши дни –
библиотеката заема достойно място в обществения и културния живот
на град Варна. Създадена от група изявени личности, за да обслужва
интелектуалните им потребности, с течение на времето Варненската
библиотека, от място за съхранение и опазване на книжовното
богатство на града, се превръща в духовно средище, в желано
пространство за изява на изгряващи и утвърдени таланти, за хора,
споделящи общи интереси в сферата на литературата, изкуството,
науката, културата. Тук студенти, интелектуалци, научни работници,
ученици и пенсионери търсят и намират отговори по вълнуващите ги
теми.
Съществува схващането, че библиотеката по своята същност е
консервативна институция. Регионална библиотека “Пенчо Славейков”
- Варна опровергава това. В последните години тя се налага като
модерна и динамично развиваща се структура, водеща сред
библиотеките в страната. Наред с книгите и периодичните издания,
грижливо съхранявани повече от век, съвременната библиотека
предлага бързо, качествено и всеобхватно обслужване, напълно
автоматизирано, използва неограничен ресурс от информационни
източници. Библиотеката черпи и прилага активно световния опит в
търсенето, съхраняването и популяризирането на информацията,
участвайки в множество регионални, национални и международни
проекти.
Нашата библиотека е родоначалник на оригинални и нестандартни по своя
замисъл инициативи, свързани с книгата и четенето, които привличат
вниманието на варненци, на известни личности от страната и света и ги
правят съпричастни на основната ни цел – знанието и неговото
разпространяване. Независимо как го предлагаме – като старопечатна
книга с пожълтели страници, дигитализирано или в мултимедиен
вариант, публикувано в интернет, под формата на забавна игра или
като предизвикана емоция – знанието достига до читателя.
Защото такава е мисията на библиотеката и тя я осъществява вече 125
години.
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Раздел 1. Библиотеката през XIX и XX век
I. СТРАНИЦИ ОТ ИСТОРИЯТА НА БИБЛИОТЕКАТА

КНИЖЕВНАТА ДРУЖИНА
21 март 1883 година. Във Варна се учредява Книжевна дружина. Създават я
учители, лекари, търговци, адвокати, чиновници. Намерението им е записано в устава:
„Целта на дружината е умственото и нравствено развитие откъм научна страна.”
Сред учредителите са трима кметове: настоящият Михаил Колони, бъдещите – поетът
Харалан Ангелов и Кръстьо Мирски. Общият брой на участниците в начинанието е 140,
от тях 95 са членове и 45 колективни и частни благодетели. Сред имената на
благодетелите са: на руския вицеконсул Теодоси Лисевич, на руски офицери и
инженери, на Славянското благотворително дружество и други. Посетне голяма част от
тях даряват част от личните си библиотеки.
В учредителния акт четем:
Дружината доставя всякакви полезни книги и вестници, преимуществено български, руски
и френски, за учредяването на една библиотека. (...) В помещението на Дружината
трябва да се пази тишина, чистота и приличие. Спиртни питиета и всякакви игри са
запретени, но пушение тютюн, пиение чай, кафе и други разхладителни питиета се
позволява. Във време на заседания и сказки частни разговори не се допущат. Лични
докачения и политически препирни строго са запретени...

Библиотеката на дружината е отворена всеки ден „от 7 до 12 сутрин и от 1 до 10
часа вечер“, в неделя – след литургия.
Книжевната дружина се радва на безспорна обществена подкрепа, но успява да
просъществува по-малко от четири години. За финансовата си издръжка Дружината
организира представления, разиграва лотарии с предметни печалби, изнася сказки. На
гражданите на Варна се дава пълна отчетност. „Варненски общински вестник“
публикува сметките: приходи 2631,50 лв, разходи 2348,75 лв – тоест готови пари едва
282,75 лв. На последното заседание, проведено на 11 март 1887 г., Кръстьо Мирски
предлага фондът да се предаде на общината, за да послужи за основа на градска
библиотека. По силата на чл. 16 от Закона за градските общини от 12 март тя е
призната за общинска. Преместена е и в общинско помещение.
ТЕ БЯХА ПЪРВИТЕ И НАЙ-ПРЕДАНИТЕ
Михаил Колони (1817, Сливен – 1893, Варна)
Кмет на Варна през периодите 1881 – 1885 и 1890 – 1893. Преди Освобождението
живее в
Букурещ, подпомага българската църква, училища, читалища,
благотворителни дружества. Предоставя средства за Втората българска легия, за
подготовката и изпращането на четата на Х. Димитър и Ст. Караджа. След
Освобождението разпродава имотите си в Румъния и избира да се установи във Варна.
Като кмет на Варна съумява да насочи развитието на града като търговски,
промишлен и курортен център. Негови инициативи са Приморската градина, даването
на землище за летен царски дворец, построяването на хотел с парк и морски бани, на
театрална зала и хали, изграждане на градската канализация, пресушаване на блатисти
местности край града, доизгражда се катедралният храм.
В неговия мандат е учредена Книжевната дружина, а в първия ред на дарителите на
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сформиращото се книжно имущество е името на М. Колони. По устав кметът е и
председател на Библиотечния комитет.
Кръстьо Мирски (1852, Котел – 1920, Варна)
Кмет на Варна през периодите 1888 – 1890 и 1905 – 1906. Произхожда от рода на
Гаврил Кръстевич. Бил е председател на Варненския окръжен съд, избиран е за народен
представител на няколко пъти, участва в работата на различни организации –
Археологическото дружество, читалище "Славейков", Червения кръст. Открива първата
книжарница във Варна. Публицист и книжовник – автор на повече от 250 статии,
учебници и преводна литература. Той е един от първите членове на Българската
академия на науките. Значителен е приносът му за полагане основите на театралното
дело в града.
През неговото управление се реализират основни въпроси по благоустрояването на
града и културно-просветното му развитие. Изработват се "Постоянно действащи
правилници и наредби", изготвя се нов план на Варна. По негова идея през 1888 г.
започва да излиза "Варненски общински вестник", където се публикуват решенията на
общинския съвет.
Негова е и инициативата за основаването на Книжевната дружина, чиито книги през
1887 г. образуват основния фонд на Варненската градска общинска библиотека.
Ярослав Романчук (1860, Калуш, Украйна – 1937, Варна)
Библиотекар на Варненската градска общинска библиотека в периода от 1910 до
1928 г. Завършил класическа гимназия и Филологически факултет в гр. Лвов.
Полиглот; познавач на славянската, френската, немската, древногръцката и латинската
литература. Учител, сказчик, публицист, секретар на Славянското дружество във
Варна, редактор на “Варненски общински вестник” и “Варненски кореняк” – пише
многобройни статии за Варна, за курортното й дело, снабдяването, промишлеността, но
и за Европа, за новите насоки на туризма и икономиката.
Участва в приемането на новия Устав и правилник на библиотеката през 1910 г.,
след което се заема с реорганизиране и каталогизиране. Сам описва цялото книжно
имущество (7040 инвентарни номера в 11391 тома) по европейски образец, изготвя
първия Каталог на художествения отдел на книгите в библиотеката. Прави промени
в реда и организацията на процесите в библиотеката, в различните способи за
обогатяване на книжния фонд, сам става един от крупните дарители.
Добрин Василев (1893, Шумен – 1957, Варна)
Уредник на Варненската градска общинска библиотека от 1928 до 1941 г., директор
от 1942 до 1953 г. Завършил класическа гимназия в Пловдив, следва история на
изкуството в Германия, завършва и Юридическия факултет в София. Бил е съдия във
Варна, работил в Търговско-индустриалната камара, драматург на Варненския театър,
лектор по история на изкуството.
Д. Василев е писател и преводач, критик, учен; автор на шест белетристични книги,
на научни трудове като История на българския театър от древността до наши дни,
Кратък курс по история на изобразителното изкуство, Българските читалища,
Кратка история на Варна.
През 1933 г. излиза неговият Кратък исторически очерк на Варненската градска
общинска библиотека.
Като ръководител на библиотеката в продължение на четвърт век Д. Василев успява
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да я измъкне от тежкото заварено положение, да постави каталогизирането на ново
равнище, да подобри бита и контрола; важна е неговата последователна работа по
уточняването на правата и задълженията на библиотекаря и превръщането на
библиотеката в културно средище, за чиито потребности той изразява многократно
обобщенията и препоръките си.
БИБЛИОТЕКАТА И ГРАДЪТ
В Устав на Варненската градска общинска библиотека (гласуван на 10 април 1910
г.) пише:
Основни разпоредби
Чл. 1) Варненската градска общинска библиотека се поддържа от:
а) сумите, предвиждани всякоя година в бюджета на Варненската община
б) подаръците (в пари, книги или други предмети), които би се направили от когото и да
било в полза на библиотеката.
Чл. 2) Библиотеката се помещава в здание, определено от общинския съвет.
Управление
Чл. 3) Библиотеката се управлява от един комитет, състоящ се от почетни членове: а)
кмета на гр. Варна; б) кметския помощник по училищното дело; в) окр. училищен
инспектор; г) директорите на гимназиите; д) гл. учител на първоначалните общ. училища;
е) директора на търговското училище и ж) библиотекаря.
Чл. 4) Комитетът може да заседава само в присъствието на кмета (или помощника му) и
на двама от членовете, но само след втора писмена покана на другите членове.
Чл. 5) Комитетът се председателства от кмета или неговия помощник.
Чл. 6) Библиотеката се завежда от библиотекаря, п. библиотекаря и нужното число
служащи, назначавани от кмета.

Тази висока отговорност на общинската управа към библиотеката има своя
криволичещ път. Изключителна е отдадеността на кметове от края на 19 в. като Мих.
Колони, Кр. Мирски, Хар. Ангелов, които освен пряко участие в създаването и
укрепването на библиотечната институция са и сред най-изявените дарители. И
обратното – съществува и управленско нехайство и пренебрежение от по-късни
периоди, изразено в безкрайната смяна на библиотекари (напр. от 1900 до 1910 г. се
сменят 15 библиотекари) или в честата смяна на сгради за библиотеката. „Няма пари –
предава думи на кмет от тези критични години библиотекарят Илия М. Добрев. –
Всичко изчетено ли е, че ще купувате още?“
Един правилник – пише в Очерка си Добрин Василев (1933) – който не предвижда никакви
предварителни условия за специалния подбор на целия библиотечен персонал (...) не може
да не е причината за такива бедствия. Един правилник, по който отговорен за книжното
имущество е главният библиотекар, а със самото това книжно имущество се
разпорежда, приема, раздава, пази друг чиновник библиотекар и то без приемане и сдаване
по опис, без парична гаранция, сменяван на годината по 2-3 пъти, поражда непрестанни
загуби на хиляди томове.

Ако се вгледаме в историята на Варненската библиотека през първите шест
десетилетия от създаването й, не може да не ни направи впечатление това сдвояване на
отдадени на библиотечната идея кметове и библиотекари: Кръстьо Мирски – Илия М.
Добрев и Иван Корчев, Харалан Ангелов – Васил Стойков, Иван Церов – Ярослав
Романчук, Асен Брусев – Добрин Василев. От началото, от първия библиотекар, избран
от Книжевната дружина, Милан Радивоев, та до последвалите го щатни общински
библиотекари, до прерастването на библиотеката в държавна институция през втората
половина на миналия век, пътят й бива осеян с разни перипетии, кризи и подеми,
преструктурирания и културни търсения.
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Още Книжевната дружина е съпътствана от много трудности по издръжката на
библиотеката. Тя организира представления, разиграва лотарии с предметни печалби,
изнася сказки. През 1886 г. излиза Закон за градските общини, чийто чл. 18 задължава
общините да открият „библиотеки, там гдето няма градски такива“. Но и като
общинска библиотеката среща трудности с финансирането. В неблагоприятни години,
след войни, финансирането намалява драстично, не покрива абонамента и разходите за
закупуване на книги; по сведение на Д. Василев например в периода 1925 – 1927 г.
книжното имущество се увеличава „едва с някакви си 400 тома!“. В критични моменти
библиотечната управа излиза във вестниците с призиви за волни пожертвования. Тази
форма на контакт – призив към населението на Варна било за участие в лотария, било
за дарителство, било за набиране на книги за новоустроени старопечатни и краеведски
фондове – се използва нерядко от библиотечния комитет; той не спира да настоява през
годините, че библиотеката е за варненци и колкото по-богата и устроена е тя, толкова
повече полза ще допринася.
Развитието на Варненската библиотека, оформянето на уставите и правилниците й,
създаването на подходяща организация за каталогизиране, съхранение, даване за дома и
в читалня на книги и периодика не минава безболезнено. В своя очерк Д. Василев дава
няколко причини за периодите на упадък за библиотеката. Освен неподходящите
условия за подбор на персонал и крайната му недостатъчност, той изтъква и
постоянния проблем с липсата на подходяща сграда и помещения, честата им смяна,
както и борбата за връщане на неправомерно взети или невърнати книги.
Пазителската служба – пише Д. Василев – не е била въведена. А без пазители, особено
там, гдето помещението е насечено на няколко стаи, всяка библиотека е обречена на
оплячкосване. Като се вземе предвид непълнотата на правилника, следва да се изтъкне, че
той не дава възможност на библиотечната управа да преследва обсебвачите, освен чрез
конфискация на залога, средство безпредметно, когато се изгуби някоя скъпоценна и
незаменима книга.

Различни пътища търсят библиотекарите, за да върнат обратно „обсебените“ книги.
В първите години след Освобождението се подават дори рапорти до общината с искане
за принудително изземване по административен път; с укрепването на новата държава
подходите се променят – засилва се вътрешният контрол, подават се призиви в
местната преса; през двайсетте години дори е решено да се поставят предупредителни
надписи върху новоподвързаните книги. Надписите гласят:
Който и да сте, подчинявайте се безусловно на библиотечния правилник. Връщайте
заетите книги веднага след прочита. Само така библиотеката ще услужи с книги в малко
време на много читатели. Задържането на книгата повече от определеното време е
престъпен навик, е обсебване.

От самото си създаване библиотеката полага усилия да привлече варненци с
абонамент за актуалния периодичен печат, както и с авторитетни енциклопедични
поредици. За традиционно многоезичното варненско население широко е застъпена
периодиката на чужди езици – руски, френски, немски, английски. Например през 1899
г. абонаментът се състои от 38 български списания и 48 вестника, 28 руски списания и
2 вестника, както и 9 вестника на други езици. При петдесетгодишнината се изнасят
данни, че книгите на чужди езици са на брой, равен на половината от книжния фонд.
Оформена е и „книга на желанията“ – книга, в която посетителите да вписват
предложенията си за закупуване на едно или друго заглавие.
Библиотеката, в първите си години, изпълнява и съпътстващи функции. От юни
1888 до юли 1893 г. към библиотеката е уреден и общински музей от стари и нови
сбирки (от който по-късно ще възникне Археологическият музей). През 1893 г. с
общинско решение платна със снимки на град Варна са предадени на съхранение в
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библиотеката. В началото на миналия век се правят планове за съвместна сграда с
градския театър, за читалня във фоайето на театъра (реализирана за кратък период);
читални се отварят и в Морската градина, в летните морски бани. За подвързването на
книгите се обявяват търгове. Кметът Кр. Мирски първи възлага на библиотекарите
административните функции и редакторската работа на „Варненски общински
вестник“. Тази традиция ще се запази дълго. Вследствие общинският вестник е и
трибуна на Варненската библиотека – в него ще се публикуват нейни правилници,
отчети, решения на комитета, каталози, известия и обяви от различно естество.
Варненската библиотека се включва активно в обществения календар. Участва в
честванията по повод 100-годишнината на Гьоте, 50 години от издаването на „Под
игото“, годишнини на Ботев, Смирненски; на 1 ноември 1909 г. за първото национално
отпразнуване на Деня на народните будители библиотеката подрежда витрина. През
1927 г. във Варна е уредено първото за страната изложение на книгата.
Организаторите – книжари, учители и издатели – прокламират желанието си „да
достигне книгата до цялата четяща публика“, защото „да се подпомогне книгата значи
да се подпомогне народната култура, народното бъдеще“. Участниците в изложението
през тази и следващата година единодушно решават да дарят по един екземпляр от
всяка своя книга. Списъкът не е малък.
Библиотеката няма да престане да подкрепя четящата аудитория с подобни
инициативи – по-късно, вече през ХХI в., ще организира маратон на четенето, който
ще прерасне в национален.
СГРАДИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА
Едно обстоятелство обаче смущава правилното й [на библиотеката] развитие и я
разстройва на няколко пъти. Това е липсата на собствено, удобно помещение. През 1887 г.
тя бива преместена от едно здание в друго веднъж, през 1888 още веднъж, през 1889 за
трети път, 1890 – 2 пъти или всичко за 4 години 5 пъти – положение крайно вредно за
което и да е учреждение, а камо ли за библиотека...

Думите на Добрин Василев, писани през 1933 г., ще важат за цялата история на
библиотеката.
Първото помещение, наето от Книжевната дружина, е в салона на сградата на
Пандели Янев на ул. Мусала. Адресът се сменя многократно. От 1893 до 1914 г.
библиотеката е на сравнително удобно място – на площад „Независимост“.
Това обстоятелство е един от важните моменти в нейния живот, защото позволява вече,
като се премахнат неудобствата от чергарството, да се пристъпи към по-резултатна и
системна вътрешна уредба. (Д. Василев)

1892, 1897, 1902, 1906, 1907, 1908 и след това – през всички тези години общината
взима решение за отпускане на средства за построяване на отделна библиотечна сграда,
но нищо не се реализира. Проектите са най-разнообразни – проектоплан за концертен
салон с бюфет и библиотека (1906); градски театър с библиотека, казино и магазини
(1907). Темата за собствена сграда на варненската градска библиотека не спира да
вълнува обществеността. Само от 1928 до 1935 г. в местната преса излизат над 40
статии по проблема.
През 1928 г. е създадена програма за изработването на идейни скици за построяване
на културен дом-паметник "Св. цар Борис-Михаил", където да се помещават дом на
печата, музей и библиотека. Новият дом да се построи върху общинско място, в
северозападната част на градската градина, между ул. Кавала, площада пред
катедралния храм и ул. Преславска. Намеренията са мащабни. В сградата трябва да има
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амфитеатрален салон за 800 души, радиостудио, апаратна, канцеларии; в друго
отделение да бъдат настанени читалните, книгохранилището, гардероб, раздавателна,
каталожна, стая за самостоятелни научни проучвания, кабинети... Третото отделение
според заданието е за Археологическия музей с шест салона за сбирките, един за
картините, нумизматичен кабинет и помещения за рисуване.
До построяване на културния дом-паметник така и не се стига.
В периода 1914 – 1927 г. адресът на библиотеката е на ул. „Хаджи Стамат” и ул.
„Съборна”. От 1927 до 1942 г. тя е настанена в частно жилище отново на пл.
„Независимост“. Къщата е на три етажа, двата с по четири стаи, третият етаж –
тавански.
Мечтата за истинска сграда за библиотеката е белязана с надежди и крушения.
Правят се опити да се съберат средства с лотария на шоколади "Варна", продажба на
билети и др. За целта се създава лотариен комитет при Културно-просветното
читалищно дружество. В отпечатаната от него листовка четем:
Трябва ли да се допусне и занапред Варна да остане без читалищно-библиотечна сграда,
чрез която да манифестира културните постижения на нацията? (...) Варна не е само на
варненци, а на всички българи и главно на всички умствени работници...

Със събраните средства от „шоколадената лотария“ и с допълнителните, отпуснати
от Министерството на народното просвещение и Община Варна, е закупена сградата на
днешния бул. Сливница 46 за 2 100 000 лева. На по-първите хора се изпращат покани
да присъстват на "6 декемврий на ул. "Ниш" 18 на тържественото освещаване
собствената сграда на читалището и на новооткриването на помещаващата се в нея
Варненска градска библиотека". Нотариалният акт е издаден на Варненското културнопросветно читалищно дружество. Първият етаж е за читалище „Варненско народно
читалище”, а горните два – за библиотеката. Тази съвместна формула издържа почти
половин век, но не издържа превратностите на времето.
При започналите реституционни процеси след 1990 г. Варненската библиотека е
принудена да напусне сградата на бул. Сливница 46. Петдесятната евангелистка църква
и частни собственици също получават чрез съда право да се разпореждат със сградите в
съседство, където дълги години се помещава Детски отдел. Освободена е и
представителната постройка на ул. Братя Шкорпил 24, където са отделите
„Средношколски "и "Изкуство“ и Постоянна експозиция, посветена на стара Варна.
През 1990 г. основната дейност на библиотеката се концентрира в ниското тяло на
Община Варна, дотогава изпълнявало функциите на Дом за политическа просвета,
което обаче е недостатъчно да побере всички фондове и дейности. Затова голяма част
от тях са пръснати на различни места.
След 125 години съществуване Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“ все
още е без собствена сграда, а идеи, планове и надежди периодично се появяват в
обществеността и печата.
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
На 10 март 1945 г. в брой 56 на „Държавен вестник“ е публикувана Наредба-закон
за изменение и допълнение на чл. 418 – 422 от Закона за народното просвещение.
Изменението на чл. 418 засяга Варненската градска общинска библиотека – тя е
обявена за Народна библиотека. Библиотеката е одържавена и минава в състава на
народните библиотеки. Уредникът й – Добрин Василев – е преназначен за директор. От
25 май с. г. библиотеката започва да получава депозитен екземпляр от всички издавани
в страната книги.
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Постепенно ще започне и окрупняването на библиотеката като културна
институция, ще нараства щатът й, ще започнат преструктурирания, откриване на нови
отдели и звена; библиотечното дело и практика ще бъдат поставени на научна основа,
ще се положат основите на съвременния модел на библиотеката. Същевременно
изградените библиотечни направления – библиографско-справочна и информационна
дейност, краезнание, възложените на библиотеката са методични функции, работа в
областта на изкуството – имат своето начало и опора в създадените в миналото отдели,
дейности, фондове и каталози.
Неизменно библиотеката следва перипетиите на епохата и административните
преобразувания. От 1949 до 1956 г. тя е Сталинска народна библиотека. От 1953 г. е
Окръжна народна библиотека, в числото на универсалните научни библиотеки; след
1971 г. ще бъде и Зонална. От 1954 г. има и своите секретни фондове (Спецфонд).
През 1966 г. с писмо на Президиума на Народното събрание библиотеката се
преименува на Окръжна народна библиотека „Пенчо Славейков“.
Многобройните са инициативите в едно или друго направление, в които участва или
подготвя библиотеката през този дълъг период. Литературен колектив „Гео Милев“
(1947), Екскурзия в библиотеката (1956), тримесечникът Бюлетин на ОНБ (1958),
многобройни конференции и семинари, участия в първомайски съревнования, активен
е междубиблиотечният международен обмен. През 1985 г. е разкрит щат за програмист,
скоро са закупени и първите компютри. На следващата година е отворен филиал в жк
„Владислав Варненчик“ и е въведена практиката за „хигиенен ден“ веднъж месечно.
През 1985 г. ИК на ОНС с решение предвижда през 1989 г. стартирането на строеж
на нова сграда – намерение отново неосъществено.
ЮБИЛЕИТЕ
1933 година – петдесетгодишнината
7 април – неделя, Благовещение. В новооткритата сграда на Градския общински
театър се провежда юбилейно утро. В програмата на честването участват кметът на
града Асен Брусев и председателят на Културно-просветното читалищно дружество
Цани Калянджиев. Уредникът Добрин Василев представя специален отчет по повода.
Празникът също включва и литературно-музикална програма, както и изложба на редки
книги.
В празничния ден Иван Церов пише до Д. Василев:
При повишеното днес светло настроение на варненското гражданство по случай
достопаметното обществено събитие (...) ида да приобщя и аз своя горещ привет и найсърдечни благопожелания, щото идната година да се ознаменува със започване строежа
на сграда за градска библиотека и читалня, която и в непродължително време да се
завърши и настани сгодно там Общинската библиотека.

На юбилея откликват всички вестници – с пространни статии и с репортажи за
тържеството. В статията „Един юбилей“ на Ц. Ханджиев във в-к „Варненски новини“
четем:
В България, като всяка млада държава, поне засега има по-редки случаи да се отпразнуват
юбилеи (...) и особено юбилей за петдесетгодишнини. Един от редките юбилеи е юбилеят
на Варненската градска библиотека.
Петдесет години!

Наред с това специален позив съобщава на гражданите на Варна значението на
събитието. В позива се и напомня, че в своя дълъг живот библиотеката е претърпяла и
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загуби – липсват 2600 тома "загубени, откраднати и обсебени книги".
Още в края на март е отпечатан в 500 екземпляра значимият “Кратък исторически
очерк на Варненската градска общинска библиотека 1883 – 1933” на Д. Василев.
1983 година – стогодишнината
12 май. Тържественото събрание е в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“. Залата е
пълна, гостуват библиотекари от други социалистически държави, присъстват и
първите ръководители на града и окръга. Доклад за стогодишнината изнася н.с. Мария
Пандова, тогавашен директор на библиотеката.
На 6 май излиза от печат бр. 6 на сп. „Библиотекар“, изцяло посветен на юбилея. В
него се прави преглед на историята, дейностите и структурата на библиотеката,
публикуват се и спомени на нейни деятели.
През 1963 г. - пише в обзора си „Библиотека столетница“ М. Пандова – варненската
общественост чествува 80-годишнината на Окръжната библиотека, (...) ръководните
органи я наградиха с орден „Кирил и Методий“ I ст.
През 1966 г. в развитието на библиотеката се дава научно направление. Освен
преустройството на свободен достъп на читателите до литературата, бяха създадени
специализирани читални. (...) Създаде се Средношколски отдел, продължител на
функциониралия през 30-те години ученически отдел към библиотеката. Следваща стъпка
бе обзавеждането и откриването на отдел „Изкуство“, също продължение на отдел
„Музика и изкуство“ от 30-те години.

Събитието е съпътствано от различни мероприятия – организират се изложби с
фотоси от живота на библиотеката, излагат се ценни издания от библиотечните
фондове. Със статията на Л. Ставрева „И ето сега ви подарявам, милички българе...“
във в-к „Народно дело“ е открита рубриката 100 години Варненска народна
библиотека.
ПОДБРАНА СТАТИСТИКА – БИБЛИОТЕЧНИ ЕДИНИЦИ
година

томове

година

томове

година

томове

1884
393
1927
21 162
1965
285 000
1895
5 240
1940
50 036
1976
440 246
1908
10 166
1948
108 000
1985
617 585
1919
16 017
1957
135 624
1997
774 312
Два са етапите на нарастването на книжния фонд на Варненската библиотека.
До 1945 г. фондът се набира от дарения, покупки, търгове на митницата и е в една
или друга степен със случаен, непостоянен характер. Например през 30-те години
годишният прираст е между 900 и 1200 тома, от които 86% са дарения и само 14% от
книгите са закупени.
След като през 1945 г. библиотеката става депозитна, фондът започва да нараства
систематично, планомерно. Към началото на юбилейната 2008 година той наброява над
830 000 библиотечни единици.
БИБЛИОТЕКАТА ОТВЪТРЕ
Редки и ценни сбирки
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Началото на сбирката е положено на 11 април 1930 г. по идея на Добрин Василев.
Той отправя апел към варненските граждани да подарят стари книги, представляващи
библиографска рядкост, за попълване фонда на новооткрития антикварен отдел на
библиотеката. През годините там постъпват много издания с особена стойност. Тук се
включват първите издания на класиците на българската и чужда литература, първи
преводи, книги със старинна и оригинална подвързия, издания с необикновен формат,
книги с автографи.
Фондът включва няколко колекции. В Българска възрожденска книжнина се
съхранява най-старата печатна книга на славянобългарски език, която РБ "Пенчо
Славейков" притежава – "Свещеное цветообрание", преведена и издадена от Анастас
Кипиловски (1825). Тук са и "Царственик или История болгарская" – първото печатно
издание на Паисиевата История славяноболгарская, преработена и издадена от
Христаки Павлович (1844); първото издание на Новия завет на Неофит Рилски (1840),
второто издание на "Кириакодромион" ("Неделник") на Софроний Врачански (1856).
Учебната литература от този период се представя от "Болгарска граматика" на Неофит
Рилски (1835) – приета за първи труд на нашата филологическа литература, "Първичка
българска граматика" на Иван Богоров (1844), "Аритмети-ческое руководство за
наставление на болгарските юноши" от Неофит Бозвели (1835) и др. В библиотеката се
съхранява и най-крупното произведение на първия български учен-енциклопедист д-р
Петър Берон "Панепистем" („Всенаука”) в 7 тома, издадено на френски език в Париж
(1861-1867), първото издание на "Горски пътник" на Георги С. Раковски (1854), както и
екземпляр от единствената стихосбирка на Ботев, издадена приживе – "Песни и
стихотворения от Ботьова и Стамболова" (1875).
Сред интересните образци на възрожденската периодика са първото българско
списание "Любословие" на Константин Фотинов (1842-1846), изданията на Петко Р.
Славейков "Смесна китка" (1852) и "Гайда" (1863-1867), „Периодическо списание на
Българското книжовно дружество” (днес БАН).
Как са постъпили в библиотеката, разказват библиотечните инвентарни книги.
Например през 1924 г. чрез търг от варненската митница са набавени 1682 тома ценни
научни и художествени книги на френски, немски, английски и арменски език на
стойност 18500 лв (книгите са изоставени от арменски бежанец от Цариград); през 1930
г. Министерството на народното просвещение изпраща като дар на библиотеката
"Асеманиевото евангелие", първо фототипно издание от 1929 г. на проф. Йосиф Вайс
от Прага, а през 1935 г. учителят живописец Никола Йонков подарява един ръкописен
бележник от 1784 г.
Регионална история
Отделът е документален и информационен архив за историята, развитието и
съвременното състояние на Варна и Варненски регион. Създаден през 60-те години, той
предлага на читателите фонд от над 2000 тома книги, служебни, периодични и
графични издания, карти. Описва текущо и ретроспективно публикации за Варна и
региона.
Притежава най-богатата колекция от периодични издания, свързани с Варненския
регион, от края на XIX до XXI в. Сред ранните издания са "Наставник за учители и
родители" (1880), "Нова българска пчела" (1882), "Варненски общински вестник"
(1888), "Женски свят" (1892).
Графичната колекция от фотографии и картички представя град Варна през
различни периоди от развитието му. Най-ранна в колекцията е фотография от 1880 г. на
братя Папазян – поглед към нос Варна и старата част над пристанището. Особено място
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заемат фотографиите на придворния фотограф Карл Албрехт, направени през 1893 г. по
поръчка на Варненската община. Те са част от колекцията "Варненски исторически
архив" и са в основата на проекта Стара Варна.
"Варненски градски архив" е уникална сбирка от документи за развитието на Варна,
лица и събития, свързани с историческото развитие на града, публикувани и
непубликувани материали и ръкописи за историята, програми, покани, обяви, снимки.
Голямата част от документите са събирани през 30-те години на XX в. и отразяват
събития от края на XIX в. до 1920 г.
Комплектуване и каталогизация
Библиотекарят Ил. Добрев започва първия опис на всички книги, притежавани от
Варненската библиотека, който е публикуван във „Варненски общински вестник“ от
1888 до 1892 г. Първото цялостно инвентиране извършва Ярослав Романчук (1910-11),
който след това пристъпва към съставянето на каталози, като намира десетичната
система за неподходяща – въвежда 17 отдела според Бейкъновото разпределение на
науките. Оформя и фишов каталог. През 1929 г. с идването си Добрин Василев започва
реформи, обособява систематичен фишов каталог и на тетрадка, азбучен фишов и на
тетрадка и предметен на тетрадка. Поставено е началото и на библиографско описание
на книгите.
Втората световна война заварва библиотеката с три вида каталози: фишови –
азбучен и систематичен по Десетичната класификация; каталози във формата на
тетрадки, стенни във формата на списък за деца до 14-год. възраст; картотеки „Енциклопедически каталог“ (статии от периодичния печат) и краеведска картотека.
Периодът след войната разширява функционалността на каталожната система,
разширява обхвата с разни картотеки, постоянно усъвършенства класирането спрямо
Таблиците на десетичната класификация. От края на 80-те и началото на 90-те години
на миналия век в дейността на отдела се включват и новите информационни
технологии.
Междубиблиотечно и международно книгозаемане
През 1951 г. Държавната библиотека „Васил Коларов“ (сега НБКМ) открива
Междубиблиотечна заемна служба (МЗС). Според изработените Правила за ползване на
МЗС Варненската библиотека (тогава Сталинска) e една от петте окръжни библиотеки,
имащи право да ползват МЗС. От 1969 г. вече се осъществява книгообмен и с много
библиотеки извън страната – в Одеса, Киев, Москва, Ленинград, Новосибирск, Гданск,
Острава, Рощок. След 1990 г. географията на контактите се разширява.
Книгозаемане за дома и в читални зали
В каталожната зала самостоятелно или с помощта на специалисти се осъществява
връзката между читателя и цялото книжовно богатство, което библиотеката е събрала
през годините. Тук са разположени каталозите в традиционен вид за читатели –
систематичен и азбучен на книги на български, на руски език и за издания на латиница.
От края на 90-те залата поддържа и постепенно разширява броя на компютризираните
читателски места за самостоятелен достъп на потребителите до електронния каталог на
библиотеката и до бази данни в локалната мрежа.
Общата читалня предлага на свободен достъп енциклопедии, речници,
справочници от всички отрасли на знанието, за ползване на място на всички книги в
ограничена екземплярност, периодични издания от изтекли години и широка гама от
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абонирани български и чужди списания за текущата или предходни години.
В читалнята за периодични издания се предлага актуална периодика – ежедневни и
седмични вестници за текущата година.
Заемната за дома предоставя за избор литература и некнижни материали за
домашно ползване. Подръчният фонд е универсален по своя характер и в него е
представена активно ползваната художествена и специализирана литература от всички
отрасли на знанието и предимно в областта на хуманитаристиката на български и
чужди езици. От 2004 г. книгозаемането за дома се извършва чрез автоматизирана
система и при активен абонамент на читателя.
Детски и средношколски отдел
Варненската градска общинска библиотека открива през 1928 г. специален
„Ученически отдел”. 25 години по-късно Градският народен съвет решава да създаде
детска народна библиотека „М. Палаузов“, която през 1966 г. се обединява с детския
отдел на ОБ „Пенчо Славейков“. Диференциалният подход към варненските читатели
има своите дългогодишни корени и реализира успешно социалните си функции на
училищен и семеен помощник.
Отделът предлага разнообразна литература, синхронизирана с интересите и
потребностите на малките и големите ученици. Фондовете се обогатяват и обновяват
постоянно с нови издания от научна, научно-популярна и художествена литература.
Читалните зали предоставят около 100 заглавия от най-търсените периодични издания.
Съхраняват се подборно вестници и списания от минали години, свързани с учебния
процес и с интересите на читателите. В помощ на младата аудитория е
автоматизираната база данни, която подбира тематично статии от книги и от
периодични издания.
Обществен ангажимент отделът изпълнява и чрез многобройните си инициативи
през годините. Клубове, кръжоци, лаборатории, школи – през всеки период от
съществуването си Детски и средношколски отдел е приветлив домакин.
Отдел "Изкуство"
От 1979 г. създаденият преди това сектор „Музика“ се реорганизира и обособява
като специализиран отдел „Изкуство“.
Отделът събира библиотечни материали по всички изкуства. Фондовете му са
предназначени за специалисти и творци на изкуството, ученици и студенти от
специализирани учебни заведения. Част от колекциите му са насочени към по-широк
кръг читатели – любители на музиката, киното и театъра.
Отделът предлага албуми с репродукции, има картографски фонд, нотни издания,
както и аудио- и видеоносители за заемане у дома или за ползване в музикалното
студио на отдела.
Немска читалня
Открита е през 1993 г. със съдействието на Гьоте институт и Министерството на
външните работи на Федерална република Германия. Читалнята разполага с книги, CD,
DVD, аудиокасети, видеокасети и периодика от всички области на знанието. Два пъти
седмично в Немската читалня се провеждат консултации за преподаватели по немски
език от лице, упълномощено и обучено за целта от Гьоте институт - България.
Немската читалня е организатор и домакин на различни срещи, семинари, прожекции,
тематични изложби.

125 години Варненска библиотека

14

Американска читалня
Открита е през 2004 г. с подкрепата на Посолството на САЩ в България. Една
година по-късно е именувана на Хенри У. Шумейкър – пълномощен министър на САЩ
в България в периода 1930 - 1934 г., посетил Варна и споделил своето възхищение на
страниците на "Варненски общински вестник". Читалнята разполага с богата и
интересна библиотечна колекция от справочници, енциклопедии, научнопопулярни и
художествени издания. Читателите могат да ползват CD, DVD и видеокасети с
научнопопулярни и документални филми. Обновяват се и се допълват реферативни
бази данни от различни области на знанието. Голяма част от библиотечните документи
се заемат за дома, читателите разполагат с копирни услуги, интернет достъп, аудио- и
визуална техника.
Справочно-библиографски отдел
Съществува от 1953 г., но първите опити за създаване на справочен апарат на
библиотеката са направени през 40-те години на XX в. със създаване на разнообразни
тематични библиографски картотеки. Отделът е информационен посредник между
читателите и книжовното богатство. Разполага с богат справочен апарат:
енциклопедии, речници, справочници, алманаси, библиографии. От 1991 г. създава
електронна база данни с библиографски описания на статии по актуални теми.
Поддържа online своден каталог на чуждестранните периодични издания, получавани в
по-големите библиотеки от Североизточна България от 1998 г. Отделът координира
издателската дейност на библиотеката. Тя обхваща библиографски указатели в
традиционен вид и на електронен носител. За електронните си издания библиотеката е
номинирана два пъти за награда "Хр. Г. Данов".
Обществен информационен център
Предоставя достъп на читателите до информационни услуги, базирани на новите
информационни технологии и интернет, предлага достъп до електронни енциклопедии,
е-ресурси, пълнотекстови правно-нормативни и информационни бази данни. Полезните
връзки на уеб страницата на центъра са оформени като портал за местни ресурси,
свързани с проблемите на гражданите. Читателите на библиотеката могат да поръчат
писмена библиографска справка. Центърът е част от цялостното информационно
пространство с възможност за информационно търсене в собствени бази данни, в
националната библиография, в каталозите на библиотеката. Разполага с модерна
компютърна техника, скенери, записващи устройства и извършва услуги, свързани с
дигитализация на документи, притежание на библиотеката.
Информационни технологии
Началото на отдела е положено през 1985 г., когато е разкрит щат за програмист;
скоро са закупени и първите компютри „Правец“.
Инженерите от отдела поддържат и обновяват компютърното и мрежовото
оборудване, използвано в библиотечната инфраструктура, занимават се с развитието и
структурата на базите данни и интернет каталозите. Отговорностите им обхващат
определянето на ефективни, мащабни и леснодостъпни мрежови услуги в помощ на
читателите на библиотеката и на библиотечните специалисти.
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СИМВОЛИ И ЗНАЦИ НА БИБЛИОТЕКАТА
Печат на Варненската книжевна дружина 1883 – 1887
…След това се реши:
а) печат за Книжевната дружина с тая форма):
малък елипсис с надпис отгоре: Книжевна дружина, а под него: Варна и сред него образа
на една простичка лампица.
С поръчването на печата се натовари Х(аралан). Ангелов
Из ПРОТОКОЛ №14 на Книжевната дружина. 11 декемврий 1883год.,

Някои от книгите на дружината остават с ръчно изписаното ВКП.

Печат на Градска общинска библиотека Варна
От 1887 г. библиотеката на Книжевната дружина е предадена на Общината, за да
послужи, съгласно закона за градските общини, за основа на Градска общинска
библиотека Варна. Два са печатите на библиотеката: единият е разтворена книга и
надпис, а другият е съчетание на книга и свитък.
Печати върху книгите на Варненска градска общинска библиотека

От началото на 20 в. се появява и кръгъл печат с разтворена книга. Надписът
гласи :
Градска Общинска библиотека Варна

Печат на Народна библиотека Варна
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Народна библиотека Сталин (от 1949 до 1956 Варна носи името гр.Сталин)

100 години Народна библиотека Пенчо Славейков
За стогодишнината на Народна библиотека „Пенчо Славейков” са отпечатани плик
и бланка за писмо. Под надписа 1883 - 1983, 100 години Народна библиотека Пенчо
Славейков са изобразени две книги, вплетени една в друга с отворени страници . Този
знак е специално за юбилейните писма, покани и пликове

Юбилеен плакет 100 години

Емблема на библиотеката от 1992 година
Логото съчетава в разцъфнал цвят два символа на знанието: бухала и разтворената
книга.
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II. ХРОНИКА 1883 – 2000 г.

1883 година
21 март
Във Варна се основава Книжевна дружина с цел: “Умствено и нравствено развитие от към научна
страна, особено на членовете й“. Уставът на дружината е едновременно и правилник на библиотеката,
допълнен с правила за вътрешния ред.
Книжевната дружина наема помещение в салона на сградата на Пандели Янев на ул. “Мусала”. На
входа е окачена табела с надпис “Читалище на Варненската книжевна дружина”. Първи изборен
неплатен библиотекар е варненският окръжен училищен инспектор Милан Радивоев.
Библиотеката на Книжевната дружина притежава 393 тома книги, разпределени в 18 отдела.
Абонирана е за 16 вестника и 5 списания.

1884 година
Библиотеката на Книжевната дружина е абонирана за 23 вестника. Взето е решение в читалнята да се
допускат гимназисти, на които да се раздават книги за домашен прочит.

1885 година
Ръководството на Книжевната дружина взема решение в читалнята да се въведе книга, в която
посетителите да се разписват. Дружината организира предметна лотария по повод годишнината на
Методий и с цел да подпомогне финансово развитието си. Председател е Георги Живков, бъдещ
министър на народното просвещение. Част от членовете и учасват в Съединението и Сръбскобългарската война. Отправена е молба до варненската община да се подпомогне Книжевната дружина
със сумата от 400 лева, с които да заплати наема за заеманото помещение.

1886 година
В бр. 69 на Държавен вестник е публикуван “Закон за градските общини”. Член 18 от Закона
“задължава общините да открият библиотеки, там гдето няма държавни такива”.
За библиотекар е избран Венелин Божилов - по-късно известен варненски книжар и книгоиздател.

1887 година
На 11 март се провежда последното заседание на настоятелството на Книжевната дружина, на което
е решено библиотеката да бъде предадена на общината по предложение на общинския съветник Кръстьо
Мирски. Общинският съвет под председателството на кмета Харалан Ангелов изработва “Временна
наредба за управлението на библиотеката”, а в общинския бюджет за 1887 година по специален параграф
се предвижда сумата от 2500 лева за поддържане на библиотеката.

1888 година
Още в годините на Книжевната дружина са събрани старинни монети и вещи, подарени от граждани.
Библиотеката поставя началото на археологическа сбирка, макар и на непрофесионални начала.
Библиотеката публикува във Варненски общински вестник списък на получаваните вестници и списания.

1889 година
Предвидената в общинския бюджет сума за библиотеката е 4000 лева. Изработен е първият
“Правилник на библиотеката”. Набавени са първите части на “La grande Encyclopedie”.

1890 година
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Варненското градско общинско управление гласува и приема “Правилник за Варненската градскообщинска библиотека”, съдържащ три раздела: Основни разпоредби; Управление и Подаръци на
библиотеката. Публикуван е в брой 8 на Варненски общински вестник от 15 май 1890 г.
Кметът Михаил Колони подарява на Градската общинска библиотека голяма част от книгите от
собствената си библиотека.
Книжният фонд наброява 2 500 тома. Годишният бюджет е 2 500 лева. Започва набавянето на ценни
издания - немска медицинска енциклопедия, енциклопедичния речник на Брокхаус и Ефрон.

1891 година
Приетият през 1890 година правилник на библиотеката е преработен от Библиотечния комитет, като
с новото му изменение библиотекарят става член и секретар на комитета. Същевременно се изработва и
“Правилник за вътрешния ред на библиотеката”. В него започва да фигурира и длъжността
подбиблиотекар. Той се назначава от кмета на общината по предложение на библиотечния комитет.
Отговорник за книжното имущество е библиотекарят, а подбиблиотекарят го пази и се разпорежда с
него, като раздава и приема книгите. Ползването на читалнята е безплатно, а заемането на книгите за
дома е срещу паричен залог в размер от 10 до 25 лева, внасян срещу квитанция. Срокът за заемане на
книгите е 30 дни, закъснението се наказва с глоба. На заседание на Общинския съвет Кръстьо Ив.
Мирски развива за първи път идеята за построяване на специална библиотечна сграда.

1892 година
С решение на Общинския съвет от 7 март се възлага на техническото отделение при Общината
изработването на план и условия за построяване на библиотечна сграда, която да бъде в двора на
общинското управление, с лице към ул. “Шумен”. Стойността на строежа е определена в рамките на 15
000 лева.
Правилниците на библиотеката са отпечатани като отделна книжка в печатницата на Христо Н.
Войников.

1893 година
1 февруари
Библиотеката съобщава във Варненски общински вестник, че е абонирана за книгата “Записки по
българските въстания” от Захари Стоянов.
1 март
Библиотеката е преместена и удобно настанена в сградата на Я. Пуриоти на площад “Независимост”,
с вход от улица “Драгоман” № 1, където престоява 21 години, т. е. до 1 януари 1914 година.
1 октомври
Йосиф Ашел получава публична благодарност за подареното на библиотеката течение на вестник
“Daily news”.

1894 година
4 януари
Започва преписването и изработването наново на систематичния каталог. Наречен е азбучен каталог
(списък), защото всеки от 18-те отдела е разпределен по автори, подредени азбучно. Започва
отпечатването му в 38 последователни броя на Варненски общински вестник (от брой 1-2). Най-развит е
ІІ-ри отдел: словесност, култура, изкуство, музика, театър, критика. Той наброява 548 номера в 1 716
тома. Пълният каталог се отпечатва през 1903 година, а “Литературният отдел” излиза като отделна
книжка през 1912 година.

1895 година
Варненската градска общинска библиотека притежава общо 5 240 тома.
Започва се отпечатването на азбучния каталог на библиотеката във Варненски общински вестник.
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1896 година
Библиотечният комитет отправя чрез Варненски общински вестник покани до редакциите на
българските вестници и списания да изпращат през 1897 година изданията си до Варненската градска
общинска библиотека.

1897 година
27 февруари
Общинският съвет се занимава отново с въпроса за строителство на специална библиотечна сграда и
решава за целта да се отчуждят сградите на Барух & Презенти и Васил Ст. Армадулов с обща квадратура
300 кв.м.
март
Библиотечният комитет решава да бъдат набавени за библиотеката редица книги на български и
чужди езици: по българска история, география, етнография, право, археология и нумизматика (“Духът на
законите” от Монтескьо, “История французской революции” от Тиер и други). Решението предвижда и
въвеждането на “книга за желанията” , упомената в правилника.
2 май
Библиотечният комитет приема указания за набавянето на книги по история, етнография, география
на България, право, класически произведения на френски език. Прави се предложение за въвеждането на
книга на посетителите, желаещи да дадат предложения за набавяне на ценни заглавия, липсващи в
библиотеката.

1898 година
10 януари
Варненското градско общинско управление напомня на всички издатели на вестници и списания във
Варна да изпращат в Градската библиотека по един брой от своите издания.

1899 година
Заведена е разносна книга (изходящ дневник) за кореспонденцията на Варненската градска общинска
библиотека, която се води до 18 март 1922 година.
С обявление № 14 във Варненски общински вестник от 30 януари се опровергават слуховете, че
библиотеката няма абонамент за чуждестранни вестници и списания.
От 1 ноември с разпореждане на кмета се дават книги за прочит на арестантите в Окръжния затвор.
Библиотеката се обръща с писма до всички редакции на български вестници да изпращат по едно
течение от съответното издание, като стойността му ще се изплаща на тримесечие. През годината
библиотеката получава 38 български списания, 48 български вестници, 28 руски списания, 2 руски
вестника и 9 вестника на други езици.

1900 година
Със заповед № 833 на варненския кмет от 22 януари се разрешава на учениците от ІV клас и нагоре
да посещават с позволително от директора на гимназията само литературния отдел, но не и политическия
(читалнята) на библиотеката.
На 16 май е публикувано обявление до посетителите на библиотеката да оставят вещите си в
определената за целта стая, да се записват в регистъра за посетители и да пазят нужната чистота и
тишина в библиотеката.
През полугодието библиотеката е посетена от 17 542 читатели, които са ползвали в читалнята 655
тома и са заели за дома 1142 тома. Книжният фонд на библиотеката е около 4 500 тома, като две трети от
книгите са на руски и френски език.

1901 година
Назначен е първият подбиблиотекар Сидер (Изидор) х. Николов със заплата от 50, а впоследствие 80
лева.
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1902 година
на 15 юли Варненската община назначава като библиотекар Никола Георгиев - млад, енергичен и
любознателен човек, който полага големи грижи за привличането на варненското гражданство в
библиотеката.
Изпратено е писмо до всички адвокати във Варна с молба да прегледат личните си библиотеки за
наличие на библиотечни книги в тях.
С полица № 48038/909 на 30 септември Първо българско застрахователно дружество “България”
застрахова книжното имущество на Варненската градска общинска библиотека около 9 000 книги за срок
от 6 години за сумата 46 500 лева.

1903 година
Никола Георгиев внася гаранция от 1000 лева, за да бъде назначен на длъжността библиотекар. Той
отпечатва за първи път отчета на библиотеката за календарната 1902 година в бр. 7/8 на Варненски
общински вестник от 8 януари.

1904 година
Комисия в състав Джендо Георгиев - помощник-кмет, Иван Н. Корчев - библиотекар и И. Каролев иконом на варненската Община приемат от печатаря Христо Гайтанджиев печатните каталози на
библиотеката.

1905 година
По предложение на кмета Кръстьо Мирски Общинският съвет взема решение за построяването на
библиотечна сграда за 160 000 лева, по утвърдените проекти и сметки на архитект П. Петков. Решението
не е изпълнено.

1907 година
Варненският градски общински съвет приема представения от архитект М. Юрданов проектоплан за
построяването на концертен салон с бюфет и библиотека.
Отпечатан е специален регистър, в който да се вписват взетите за домашен прочит книги.
Чрез страниците на Варненски общински вестник е изказана благодарност на Иван Гюлмезов, който
от страна на починалия д-р Юрданов подарява на библиотеката годишни течения на френски списания,
излизали в края на XIX век.
10 ноември
На учениците от горните класове на гимназиите се разрешава ползването само на “литературното
отделение” от 13 до 18 часа следобед в дните понеделник, сряда и събота.

1908 година
Общинският съвет на свое заседание отново се занимава с въпроса за строеж на библиотечна сграда,
като видоизменя по-рано приетото решение така: “Градският театър с библиотеката, казиното и
магазините да се построят по примерния проект от 1897 година с мото “София”, намиращ се в
техническото отделение на Общината”.
Бюджетът на библотеката е 2 000 лева, а фактически са изразходвани 4 320 лева. Книжният фонд
наброява 4 772 български, 6 094 книги на чужди езици, 13 ръкописа и 6 карти. По каталог библиотеката
притежава 249 вестници и списания. Броят на читателите, посетили читалните, е 18 635, а 4 248 са
взелите книги за дома. Библиотеката плаща 1 500 лева годишен наем за заеманите помещения. Щат: 1
библиотекар, 1 помощник–библиотекар и 1 разсилен.

1909 година
Въпросът за постройка на библиотечно здание отново излиза на дневен ред. В общинския бюджет за
годината в глава ІІ, § 36 п. 3. се предвиждат 130 000 лева за “построяване здание за общинска
библиотека и театрален салон с доходни помещения”, т. е. една смесица от противоречиви една на друга
цели. Планът на зданието е бил изготвен и библиотечното помещение е било определено на ІІ етаж”.
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1 ноември
Библиотеката участва в първото отпразнуване на Деня на народните будители, като подрежда
витрина с ликовете на народни будители.

1910 година
12 януари
За библиотекар е назначен Ярослав Романчук - дългогодишен гимназиален учител, просветен деятел
и журналист, който владее няколко чужди езика. Работи в библиотеката цели 18 години, до 2 юли 1928
година. Той пристъпва към описване на цялото книжно имущество в доставените за целта два тома
инвентарни регистри. Вписани са 7040 инвентарни номера в 11 391 тома книги. Нанасяни са: автор
(съставител, редактор, понякога преводач или издател); заглавие - често пъти непълно; година и място
на издаване и понякога номер от известна серия или библиотека. Липсвала е графа, в която да се вписва
стойността на книгите със и без подвързията. За първи път от своето основаване библиотеката се сдобива
с пълен опис на библиотечното книжно имущество. Тези първи описи (два тома инвентарни книгирегистри) са първите достигнали до наши дни инвентарни книги, с които библиотеката си служи и днес.

1912 година
При подреждането на книгите и изготвянето на каталозите се разпределя книжният фонд в 17 отдела
въз основа на Бейкъновото разпределение на науките. Първоначално тези 17 отдела са обособени в
каталози, изписани в малки тетрадки. Каталогът на 2-ри отдел (художествената литература) по азбучен
ред на авторите е отпечатан в няколкостотин екземпляра. Романчук започва нов каталог на каталожни
картички за всички отдели (без 2-ри). Книгите са нареждани по инвентарни номера от № 1 до края, с
изключение на голямоформатните и фолийните.

1913 година
Ярослав Романчук, освен с пряката си работа, е натоварен и с издаването на Варненски общински
вестник. С рапорт от 15 ноември той известява кмета, че печатарят Христо Гайтанджиев, собственик на
печатница “Зора”, е неакуратен в изпълнението на поетите задължения при отпечатването на вестника.

1914 година
Библиотечният фонд достига достига 13 793 тома, а броят на получаваните периодични издания от
58 през 1910 година намалява на 41 заглавия за 1914 година.
Библиотеката е уведомена от агенция “Книжнина” – София, че предвид усложнената международна
обстановка няма да й бъдат доставени поръчаните руски книги.
Със заповед № 479 на кмета Александър Василев от 28 юни на библиотекаря Ярослав Романчук и
помощника му Георги Кърджиев са възложени административни функции и редакторската работа по
издаването на общинския вестник.
Общината премества библиотеката от сградата на площад “Независимост” в къщата на Ст. Бешков,
намираща се на ъгъла на ул. “Съборна” и “Хаджи Стамат” (днес на това място се издига
Стоматологичната поликлиника). Няколкото стаи, в които е устроена библиотеката, са крайно
неподходящи за дейността й.

1915 година
Изпратено е писмо до Председателя на Археологическото дружество във Варна Карел Шкорпил с
молба изданията на дружеството да бъдат предоставени на библиотеката.

1916 година
Въпреки ограничените до крайност средства библиотеката продължава абонамента за Illustrirte
Zeitung и Neue Freie Presse на сума 46.35 лева.
Изплатени са 35 лева за абонамент на вестник “Мир” и за два сборника на Академията на науките София.
Периодът на Първата световна война е много тежък за библиотеката. Липсват средства за закупуване
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на книги и за абонамент. Положението на библиотеката се влошава и от непригодността на сградата, в
която се намира.

1917 година
Каталозите на набавените през 1914 и 1915 година книги са предадени за публикуване във Варненски
общински вестник.
На 23 юли е назначена първата жена в щата на библиотеката Екатерина Янева.

1919 година
Изпратено е благодарствено писмо до г-жа Екатерина Гани Чолакова за подарените на библиотеката
444 тома книги.
2 септември
Д–р Петър Стоянов прави дарение на книги от личната си библиотека.

1920 година
Почива инициаторът за основаването на Книжевната дружина, големият радетел на библиотеката от
нейното основаване Кръстьо Иванов Мирски. Съгласно завещанието след смъртта му неговите
наследници предават на библиотеката 112 тома книги от личната му библиотека.

1922 година
Закупува се книгата на Елин Пелин “Избрани разкази”, чието издаване е свързано с честването на 25годишната му литературна дейност.
Наследниците на основателя на библиотеката Кръстьо Мирски предават на библиотеката завещаните
от него книги на чешки, хърватски, полски и немски езици.

1923 година
Библиотечният комитет взема решение да се обърне към варненското гражданство за подпомагане на
библиотеката с волни пожертвования.

1924 година
Библиотекарят Ярослав Романчук публикува във Варненски общински вестник кратка история на
библиотеката, като информира и за трудностите при набавянето на книги.
Чрез търг от Варненската митница са набавени 1 682 тома ценни научни и художествени книги на
френски, немски, английски и арменски езици на стойност 18 500 лева. Книгите са изоставени от
арменски бежанец от Цариград.
До Народната библиотека в София са изпратени сведения за дейността на варненската библиотека
през периода 1911 – 1923 година. Тези сведения са представени и на Конгреса на библиотекарите и
любителите на книгите в Лиеж, Белгия, който се провежда на 29 декември 1924 година.

1926 година
Основан е Българският библиотекарски съюз - културно-просветна и професионална организация, на
която библиотеката става член.
Съставената комисия за оглед на сградата на новия театър предлага градската библиотека временно
да бъде настанена в “големия салон плюс 3 стаи на долния етаж и още толкова на горния етаж”.

1927 година
Под председателството на кмета Никола Попов Библиотечният комитет, съвместно с настоятелството
на Варненското културно-просветно читалищно дружество, разглежда състоянието на библиотеката и
взема няколко решения:
- за полагане началото на самоуправление на библиотеката под контрола на общинската власт и при
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пълна финансова отчетност пред общинските финансови органи;
- за изработване на нов устав на библиотеката от петчленна комисия, оглавявана от помощник-кмета
Петър Нейков;
- фоайето на новостроящата се сграда на градския театър да се пригоди за читалня за периодични
издания;
- да се ходатайства пред Министерството на Народното просвещение за откриване във Варна на клон
на Държавната библиотека – София, която да се помещава в общинската библиотека.
Библиотечният комитет на свое заседание приема новия Устав на библиотеката.
Открита е Национална книжарска изложба на българската книга. Уредниците на изложбата книжарите Димитър Димитров и Боян Блъсков, със съгласието на издателите, подаряват на библиотеката
1 131 тома.
Проектоуставът на библиотеката е утвърден от общинския съвет. С решение № 336 започва
пренасянето на библиотеката в сграда на площад “Независимост”.
Библиотеката е настанена в частно жилище на площад “Независимост” № 34, принадлежащо на К.
Караиванов. Къщата е на три етажа: І-ви етаж с 4 стаи, ІІ-ри и ІІІ-ти - тавански етаж, с общо 5 стаи.
Оформят се 1 читалня, книгохранилища и 1 стая за уредника, която служи и за справочна. В тази сграда
библиотеката пребивава до м. декември 1942 година.

1928 година
Библиотечният комитет под председателството на помощник-кмета Петър Нейков приема
новоизработения “Правилник на библиотеката”, който се състои от 68 члена. Според Правилника в
библиотеката са обособени 3 отдела: библиотека с читалня за книги, ученически отдел и политически
отдел (читалня за периодични издания). Правилникът определя правата и задълженията на служителите
на библиотеката. 12 члена от Правилника се отнасят до пазенето, подвързването и подреждането на
книгите, а други 27 уреждат въпросите за заемането и връщането на книгите. Правилникът регламентира
размера на депозита, издаването на ежегоден писмен годишен отчет и системата от каталози.
Варненската градска общинска библиотека и Варненското културно-просветно читалищно
дружество откриват във фоайето на градския театър съвместна читалня за периодичен печат. Отворена е
от 9 до 22 часа. По-късно е преместена в помещение срещу кафене “Мусала”, а след това в партера на
сградата, в която се намира библиотеката. Читалнята функционира съгласно изработения от
библиотечния комитет правилник, съдържащ 22 члена. Пръв пазител на читалнята е Борис Попов.
Ежедневно читалнята се посещава от 280 - 300 души. В нея се получават 161 български и 27 чужди
вестници и списания.
За библиотекар на Варненската градска общинска библиотека е назначен Добрин Тодоров Василев.
Той встъпва в длъжност “Началник на библиотечното отделение при Варненската градска община”.
Добрин Василев декларира пред варненския кмет Никола Попов и помощник-кметовете Петър Нейков и
Цонко Ханджиев, че “със всички сили ще се старае да направи Варненската градска общинска
библиотека един истински научен и културно-просветен институт”. Той представя дългосрочен план за
реформирането на библиотеката, целящ да я постави на модерни начала.
С писмо № 177 Върховната класационна комисия при Министерството на вътрешните работи дава на
Варненската градска общинска библиотека І категория.

1929 година
Влиза в сила “Щат на длъжностите и заплатите на служителите при изборните служители в
България”. Съгласно този щат библиотекарят Добрин Василев е преназначен за уредник на библиотеката,
а подбиблиотекарите са преименувани на библиотекари. За уредника се изисква ценз висше образование,
а за библиотекарите ценз средно образование и професионална квалификация - библиотечен курс.
С решение на Библиотечния комитет се закрива ученическият отдел на библиотеката.
Изпратен е рапорт до кмета с молба за внасяне в Народното събрание на предложение за изменение
на Закона за депозита (ДВ, бр.195/29.11.1920 г.), с цел Варненската градска общинска библиотека да
получава депозитен екземпляр.
Уредникът Добрин Василев започва библиографско описание на всички книги, том по том, страница
по страница. Започва класирането на цялото книжно имущество също том по том, като по този начин се
прави и проверка на фонда. Инвентират се всички книги, списания и вестници, които не са били
инвентирани в продължение близо на 20 години от започването на инвентарните книги през 1910 година.
Добрин Василев започва основния фишов каталог по брюкселски образец (7.5/ 12.5 см.), като са набавени
15 000 фиша.
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Министерството на народното просвещение изпраща като дар на библиотеката Асеманиевото
евангелие, първо фототипно издание от 1929 година на проф. Йосиф Вайс от Прага.

1930 година
Сложeно е началото на “Енциклопедически библиографски каталог” (картотека на статии от
периодичния печат).
За попълване фонда на новооткрития антикварен отдел на библиотеката е отправен апел към
варненските граждани да подарят стари книги, представляващи библиографска рядкост.
Чрез Турското консулство във Варна библиотеката получава вестник “Nakimiyeti Milli”, а от
Консулството на Великобритания получава безплатно списанието “The Times - Weekly Edition”.
Министерството на народното просвещение определя третия неделен ден на м. октомври за Ден на
българската книга. По този повод библиотеката организира в градската читалня (фоайето на театъра)
изложба на български печатни книги, издадени преди Освобождението. Изложени са 125 книги и
списания, като между тях са “Неделник” на Софроний Врачански, “Христоития” на Райно Попович,
съчиненията на Васил Априлов и други. Изложбата е посетена от 710 души.
На общо годишно събрание на Варненското културно-просветно читалищно дружество уредникът на
библиотеката Добрин Василев изнася реферат за необходимостта от строеж на специална библиотечна
сграда за Варненската градска общинска библиотека.

1931 година
Изпратен е рапорт до Общината с предложение в Морската градина (в района на Казиното) от 1 юни
до 1 септември да се открие читалня за периодични издания.
Библиотеката провежда за първи път анкета за условията, реда и книгите, които предоставя на
читателите си.
Отпечатан е плакат-обръщение към гражданите на Варна за условията за ползване на библиотеката.
Библиотеката участва активно в дейността на юбилейния комитет “Антон Страшимиров” - Варна, по
отпразнуването на 60-годишнината от рождението на писателя и 40 години от неговата творческа
дейност.

1932 година
Читалнята, разположена във фоайето на театъра, е затворена и фондът е преместен в помещението на
ученическия отдел.
Комисия от общински съветници - арх. Дабко Дабков, Антон Янков, общинският архитект Ж.
Богданов и уредникът на библиотеката извършват оглед на сградата на зала “Съединение”. Излизат с
решение, че може да се приспособи за библиотека, книгохранилище и читалня, като служи едновременно
и за заседания на общинския съвет и публични сказки.
По случай 100-годишнината от смъртта на Гьоте библиотеката организира изложба на книги от и за
него. Изложбата е посетена от много варненски интелектуалци, между които е и германският консул във
Варна М. Андрес. В зала “Съединение” започва “Гьотева седмица”, през която проф. Янаки Арнаудов
изнася сказките “Философските и социалните основи на Гьотевото време”, “Развитие на Гьотевата
личност” и “Фауст като символ на модерен човек”.
Велико Йорданов - директор на Народната библиотека в София и Стоян Аргиров - директор на
Университетската библиотека, се обръщат към Добрин Василев, известявайки го за създаването на
Съюза на читателите в България. Предлагат създаването на клон на съюза и във Варна.
Във връзка с предстоящия 50-годишен юбилей на библиотеката в брой 4854 на вестник “Варненска
поща” е отпечатано съобщение към всички бивши библиотекари и служители да напишат спомените си.
Идеята за построяване на библиотечна сграда придобива голяма публичност сред варненската
културна общественост. Добрин Василев излага плана на библиотечната сграда пред Настоятелството на
Варненското културно-просветно читалищно дружество. Изгражда се фонд за построяването на
читалищна и библиотечна сграда.
По случай Деня на книгата и 126-годишнината от излизането на “Кириакодромион” (“Неделник”) на
Софроний Врачански - първата печатна новобългарска книга, е организирана изложба от 450 книги от
библиотечните фондове и от лични библиотеки, излезли през периода 1837 - 1932 година. Особено
богато е представена детската литература. Изложбата е посетена от 1 250 души, като между тях са
Анастасия Головина, Иван Церов и други.
Албумите със снимки от “Лозаро-винарската и овощарска изложба” и “Промишлената изложба” през
1932 година, събрани от община Варна, са предадени в библиотеката за съхранение.
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Във Варненската градска библиотека се провежда учредителното събрание и се създава първият
провинциален клон на Съюза на читателите в България. Избран е временен комитет с председател
Добрин Василев, секретар – библиотекаря Георги Н. Сапунджиев, и членове: Стефан Савов, д-р Стефан
Стайков, Милка Периклиева и Енгибар Енгибаров.

1933 година
Настоятелството на Варненското културно-просветно читалищно дружество приема “Правилник за
управление на фонда “Постройка на читалищно-библиотечна сграда в град Варна”. С мощната подкрепа
на “Лигата за курортна Варна” се разиграва лотария за набиране на средства - шоколадова лотария.
Отпечатан е “Кратък исторически очерк на Варненската градска общинска библиотека 1883 - 1933” в
тираж 500 екземпляра в печатница “Войников” - Варна. Илюстрациите са правени във фотоателието на
Коста Терзистоев.
В новооткритата сграда на Градския общински театър се провежда юбилейно утро. Реч за 50годишния юбилей на Варненската градска общинска библиотека произнася уредникът Добрин Василев.
Произнесени са речи от кмета на Варна Асен Брусев и проф. Цани Калянджиев – председател на
Варненското културно-просветно читалищно дружество. Юбилейното утро е съпътствано от изложба на
книги от фондовете на библиотеката на 14 езика и от списания и вестници, печатани във Варна.
Изпратено е изложение до Министъра на народната просвета с предложение при Варненската
градска общинска библиотека да се създаде “народна библиотека” или тя да получава депозитен
екземпляр както Народните библиотеки в София, Пловдив, Търново и Шумен.

1934 година
Уредникът на библиотеката Добрин Василев започва въвеждането на Десетичната класификация.
Този процес продължава до 1936 година. Библиотеката работи с читатели по 12 часа дневно, дори в
неделни и празнични дни. До 1934 година са набавени редица енциклопедии: “Британика” от 1899
година, френският енциклопедичен речник “Ларус” от 1909 година и др. Набавени са и много
старопечатни книги и ръкописи.
Издаден е плакат за ползването на предметния каталог, на статистическия и основния фишов каталог.
В Морското казино се извършва тегленето на Варненската (шоколадова) лотария с цел набиране на
средства за построяване на читалищен дом и библиотека.
Помощник-кметът Никола П. Димитров е приет от Министъра на народното просвещение Янаки
Моллов, който подкрепя радушно идеята към Варненската градска общинска библиотека да се създаде
“Народна библиотека”.

1935 година
Одобрена е “Програма за изработване на идейни скици за постройка на културен дом-паметник “Св.
Цар Борис-Михаил” в гр. Варна”. Обявен е конкурс за изработване на проектите с краен срок 5 април.
6 февруари
Учителят-живописец Иван Йонков подарява един ръкописен бележник от 1784 година.
5 май
Одобрен е проектът на Културния дом-паметник “Св. Цар Борис-Михаил”, изработен от софийския
архитект Овчаров. По проект домът има три отделения: 1. Салон за концерти, сказки и събрания с 800
места и други помещения за Варненското културно-просветно читалищно дружество, 2-ро отделение за
библиотека, което да има две читални зали по 180 кв. м. , книгохранилище за 150 000 тома на два етажа,
с възможности за разширение и още 10 помещения като раздавателна зала, каталожна зала и др., и 3-то
отделение - Археологически музей.

1937 година
По инициатива на уредника на Шуменската народна библиотека Васил Класанов се провежда научна
конференция с участието на професионалните библиотекари в страната. Добрин Василев е избран за
съветник в комитета, който да извърши подготвителната работа по организирането на професионалните
библиотекари, свикването им на учредителен конгрес и възобновяването на Българския библиотекарски
съюз.
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На 16 ноември умира дългогодишният библиотекар Ярослав Романчук, работил в библиотеката от
12 януари 1910 година до 2 юли 1928 година.
Фондът на библиотеката наброява 40 963 тома на стойност около 6 000 000 лева, заедно с
подвързията. Каталозите на библиотеката са: фишови, на тетрадки (за ученици) и стенни (за деца до 14годишна възраст).
За пръв път в годишния отчет книжният фонд е разпределен по Десетичната класификация:
0 отдел - 12 420 т.
1 отдел - 619 т.
2 отдел (религия) - 549 т.
3 отдел (социални науки) - 3 835 т.
4 отдел (езикознание) - 578 т.
5 отдел (чисти науки) - 821 т.
6 отдел (приложни науки) - 2 062 т.
7 отдел (изящни изкуства и спорт) - 237 т.
8 отдел (литература, белетристика, поезия, естетика, критика) - 11 990 т.
9 отдел (история, география, биографии) - 4 173 т.

1938 година
Изпратена е молба до всичките 12 печатници в града за предоставянето по 1 екземпляр от всеки
отпечатан позив, програма за тържества, обяви и др. печатни материали, за да може библиотеката да
оформи съответната сбирка от печатна продукция.
За първи път в основния каталог се оформят две поредици: на кирилица - 11 400 фиша и на латиница
– 1 600 фиша.

1939 година
Библиотеката съдейства на Черноморския научен институт в подготовката и съставянето на
“Библиография на Черно море и крайбрежията му”, със съставител Сава Иванов. Излиза от печат през
1940 година.

1940 година
На заседание на общинския съвет е взето решение № 59 за преместването на библиотеката в
западното крило на сутерена на училище “Митрополит Симеон” (днес Димчо Дебелянов). Преместването
на библиотеката не е осъществено. На 16 май е отправен апел към варненските граждани, които
притежават стари списания, да ги представят в библиотеката за изготвянето на започналия вече
Варненски книгопис.
Михаил Бърнев подарява 467 книги на френски, английски и български език.
Библиотечният фонд наброява 50 036 тома книги, ръкописи, карти, картини и др. на обща стойност 6
200 000 лева. Годишният прираст на книжното имущество е 1 214 тома, от които 86% са подарени и само
14% са закупени. Получават се 62 периодични издания. Бюджетът за годината е 246 131 лв., от които 11
153 лева са за покупка на книги и за абонамент.
През годината библиотеката е посетена от 63 248 души, които са заели 32 853 тома.

1941 година
С поверително писмо № 24 до Общината е поставен въпросът как следва да се процедира с
библиотечното имущество при военна мобилизация на длъжностните лица в библиотеката.
7 март
Уредникът на библиотеката Добрин Василев в знак на недоволство от отношението на Общината
към библиотеката и нейното състояние, след 13 години работа подава рапорт за освобождаването си от
длъжност. Предлага за свои приемници д-р Стефан Стайков, Зора Младенова-Ханс и Петър Иванов бивш библиотекар на разградското читалище “Развитие”, който по това време работи в Народната
библиотека в София. В рапорта си Добрин Василев пише: “библиотекарството е дарование и склонност
по рождение”.
Със заповед № 71 на кмета Добрин Василев е освободен от длъжността уредник на библиотеката.
Библиотечното имущество е предадено на библиотекаря Георги Н. Сапунджиев. От 20 юни до 1
септември
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библиотеката е затворена за читатели, поради военна мобилизация на библиотекаря Георги Н.
Сапунджиев.
Със заповед № 151 на кмета на Община Варна за уредник на библиотеката е назначен Велислав
Жеков Марков.

1942 година
На 23 април със събраните средства от “шоколадената лотария” и с допълнителните средства,
отпуснати от Министерството на народното просвещение и Община Варна, е закупена сградата на ул.
“Ниш” № 18 (днес бул. “Сливница” № 46) за 2 100 000 лева. Нотариалният акт е издаден на Варненското
културно-просветно читалищно дружество.
По нареждане на Министерството на народната просвета и Върховния читалищен съюз в цялата
страна се отпразнува Седмица на книгата. Библиотеката е сред организаторите на тържествата във Варна.
С протокол № 2/ 11 септ. 1942 година на заседание на Варненското културно-просветно читалищно
дружество се взема решение за сключване на договор за отдаване под наем на втория и третия етаж от
сградата на дружеството на Градската общинска библиотека, считано от 1 август 1942 година. Със
заповед № 212 от 12 ноември Добрин Василев отново е назначен за уредник на библиотеката.
На 6 декември тържествено е открита и осветена сградата на Варненското народно читалище и
Варненската градска общинска библиотека. На празника присъстват Министърът на народното
просвещение проф. Борис Йоцов и Председателят на българския писателски съюз Стилиян Чилингиров.
Слово произнася Председателят на Варненското народно читалище и кмет на Община Варна инж. Янко
Мустаков. В литературната програма участват Хорът на Варненската девическа гимназия под
диригентството на Н. Найденова и артисти от Варненския градски театър. В читалните зали е уредена
голяма изложба на български книги от фондовете на библиотеката и Варненския археологически музей,
излезли през периода XVIII век - 1942 година.

1943 година
Уредникът на Бургаската общинска библиотека Дончо Ст. Възелов желае да му бъде изпратен
Правилникът на библиотеката от 1928 година.
Маслените картини на художника Милен Сакъзов “Калиакра”, “Балчик” и “Охрид” по нареждане на
кмета са иззети от библиотеката.

1944 година
Уредникът на библиотеката Добрин Василев е мобилизиран от военните. Първоначално служи на
българо-турската граница в Тополовград, а по-късно участва в първата фаза на Отечествената война.
През ноември към Общината се сформира отделение “Библиотека и градски архив” с началник
Добрин Василев.
Фондът на библиотеката от 393 тома при създаването си на 21 март 1883 година до 9 септември 1944
година нараства на 44 000 тома.

1945 година
10 март
В Държавен вестник, бр. 56 е публикувана “Наредба-закон за изменение и допълнение на чл. 418 422 от Закона за народното просвещение”. Новата редакция на член 418 засяга Градската общинска
библиотека във Варна, тя е обявена за Народна библиотека. Варненската градска общинска библиотека е
одържавена и преминава в състава на народните библиотеки в страната. Намира се под ръководството и
надзора на директора на Народната библиотека в София Тодор Боров. Той се занимава с щата на
библиотеката по предложение на уредника й.
Във връзка с одържавяването на Варненската градска общинска библиотека започва проверка на
книжните й фондове. Ръководството публикува афиш с апел към гражданството да се върнат заетите и
невърнати близо 5 000 книги.
Отделение “Библиотеки и градски архив” се преименува в служба “Културна”, където библиотекарят
Георги Сапунджиев е повишен в длъжност завеждащ бюро до 31 декември 1945 година.
От 25 май Варненската народна библиотека започва да получава депозитен екземпляр от всички
издавани в страната книги, като изпращането им по БДЖ става в специални сандъци.
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Актуализира се сключеният на 11 септември 1942 година договор между Варненското културнопросветно дружество и Варненската градска общинска библиотека за размера на наема за ползване на
сградата на ул. “Ниш” № 46.
Извършено е преустройство на заемната служба и се създава подръчен фонд от най-търсените книги.

1946 година
Библиотекари от Варненската народна библиотека участват в анкета, организирана от Българския
библиографски институт под ръководството на Тодор Боров.

1947 година
Резултатите от извършената от Библиографския институт в София анкета на държавните библиотеки
в страната дават изключително ценни сведения за Варненската народна библиотека: персонал, книжен
фонд, бюджет, квалификация на кадрите, сведения за справочната литература и заглавията на
притежаваните списания.
Към библиотеката се основава литературен колектив “Гео Милев”, обединяващ всички литературни
творци от Варна, с председател Добрин Василев.
Библиотеката притежава 94 600 тома книги, брошури, архивни материали, 74 ръкописа и 822
старопечатни книги, карти, картини и др.

1948 година
26 април
Гост на Комитета за наука, изкуство и култура във Варна е известният френски поет Пол Елюар.
Наличието в библиотеката на негови творби в превод на български език е повод за импровизиран
рецитал в Общината.

1949 година
21 декември
Във връзка със 70–годишнината от рождението на Й. В. Сталин град Варна е преименуван на град
Сталин. Променя се и името на библиотеката.
Директорът на библиотеката изготвя “Упътване към използването на Народната библиотека в град
Сталин”.

1950 година
В брой 110 на вестник “Сталинско дело” е публикувана статията “Народната библиотека в гр.
Сталин” от Борис Мавроганов. В нея авторът сочи, че от 1 октомври 1945 г. тя е превърната в държавно
книгохранилище и получава депозитен екземпляр .
Осъществява се междубиблиотечно заемане на книги с Университетската библиотека в града.
Книжният фонд на библиотеката наброява общо 129 410 тома.

1951 година
Държавна библиотека “Васил Коларов” (ДБВК) открива Междубиблиотечна заемна служба (МЗС).
Според изработените “Инструкция” и “Правила за ползване на МЗС”, Народната библиотека в гр. Сталин
е една от петте окръжни библиотеки, имащи право да ползват МЗС.
Книжното имущество на библиотеката е 133 200 тома.

1952 година
Открита е детска читалня при Сталинската народна библиотека.
С писмо № 741/ 22 ноември до КНИК - София, ръководството на библиотеката уведомява за
създаването на самостоятелна детска читалня със самостоятелен фонд за нейните каталози и
първоначална дейност.
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1953 година
Библиотеката преминава на щат и бюджет към Окръжния народен съвет (ОНС) и е преименувана от
Градска народна библиотека в Окръжна народна библиотека с функции да обслужва и ръководи
методично библиотеките в Сталински окръг. Създаден е Библиографско-справочен отдел с първи
завеждащ Вера Горнева. Фактически отделът заработва самостоятелно на 1 юли, когато е обособен фонд
от справочници и друга необходима литература, картотекирана по списъка на ББИ. Иванка Богданова е
назначена за първа методистка в новосъздадения Методичен отдел на библиотеката.
За директор на библиотеката е назначен Кънчо Найденов Кънчев, роден на 12 ноември 1906 година в
село Дълбоки, Старозагорско, завършил учителски институт.
Създадената през 1952 година детска читалня се обособява като самостоятелен Детски отдел. Негов
завеждащ става Ана Тончева (Стайчева).
Д-р Димитър Иванчев от ДБВК - София, е командирован за проучване на варненския периодичен
печат във връзка с изграждането на репертоара “Български периодичен печат 1844 - 1944 г.”. По същия
повод той пребивава в библиотеката и през месец август 1956, 1958, 1959, 1960 и 1961 година – общо 38
дни.
През годината продължава работата по каталозите на музикалния фонд, започнати през 1949 година
от д-р Стайков.

1954 година
С Постановление № 40 от 3 февруари се определят библиотеките, в които се създават строго
охраняеми секретни фондове от инкриминирани печатни произведения: ДБВК, Държавна библиотека
“Иван Вазов”- Пловдив, Окръжна библиотека в гр. Сталин, библиотеките при ЦК на БКП, БАН и МВР.
В Морската градина е открита лятна читалня с работно време от 9 до 13 часа и от 15 до 20 часа.
Ежедневно се посещава от 40 - 60 души. Функционира до 30 август.
От 1954 до 1964 година библиотеката поддържа две летни детски читални: едната в Морската
градина, а другата в двора на библиотеката.
Поставя се началото на подръчен фонд към заемната служба от 683 т.
Слага се началото на Фонд на периодичните издания. За него се изработва отделен каталог.

1955 година
С акт № 3 Комисия от библиотеката отчислява 742 тома литература, издадена през периода от
Освобождението до 9-ти септември 1944 година. Книгите са отчислени и изпратени в ДБВК - София, за
изграждане на Архив на българската книжнина.
За първи път в цялата страна е чествана Седмица на детската книга.
Комисия от библиотекари съставя акт № 4 за отчисляване на 256 т. книги, брошури, вестници и
списания, които са изпратени в ДБВК.
Бившият директор на библиотеката Добрин Василев завършва “Кратък принос към историята на
Варненската окръжна библиотека”, Варна, 1955 (машинопис).
Книжният фонд на библиотеката наброява 177 732 тома книги, вестници и списания.
Комплектуването на фонда се извършва от комисия, ръководена от директора, в която влизат всички
завеждащи отдели.
Изградена е система от фондове: основен, детски, подръчен, справочен, библиотековедски,
периодика, музикален, графичен, специален и подвижен. Завършена е и системата от каталози.
Читателските каталози са: азбучен и систематичен; музикален - азбучен и систематичен; каталог на
периодиката – азбучен и систематичен; детски - азбучен, систематичен, заглавен, картинен и 1 картотека
по теми и по възрасти.
Служебните каталози са: азбучен и систематичен на кирилица, азбучен и систематичен на латиница,
азбучен каталог на периодиката, каталог на подвижния фонд - систематичен, каталог на справочния фонд
- систематичен, на подръчния фонд – систематичен, на специалния фонд - азбучен и систематичен.

1956 година
Библиотеката разработва специален план за “Екскурзия в библиотеката”. Сформирани са групи от 15
– 20 души от ГНС, ОНС, училища, предприятия, организации, които посещават библиотеката.
Във фоайето на морските бани е открита лятна читалня за възрастни.
Домакин на Националното съвещание с директорите и завеждащите отдел “Обработка” на 20-те
държавни библиотеки в страната, организирано от МК, е Окръжната библиотека - гр. Сталин. Гост на
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съвещанието е Феликса Бурсова от дирекция “Библиотеки” на Полската народна република.
Съвещанието преминава при дневен ред: 1. Обсъждане на доклада “Проверка на книжното имущество на
държавните библиотеки у нас” от Б. Троянова; 2. Информация за състоянието на фондовете и каталозите
в по-големите държавни библиотеки и изпълнението на перспективния план по този въпрос” от Сн.
Тошева и 3дравко Дафинов. Кратка информация за състоянието на отделите “Справочнобиблиографски” и “Детски” в по-големите държавни библиотеки от Т. Топалова.
По споразумение между библиотечните отдели на МК на Чехословакия и България у нас гостува 16членна група от чешки библиотекари, които посещават и Сталинската окръжна библиотека.
Град Сталин е преименуван на град Варна със специален Указ на Президиума на Народното
събрание. Променя се и названието на библиотеката.
Книжният фонд на библиотеката по статистически данни наброява 190 753 тома, а по инвентарните
книги - 123 464 тома книги, вестници и списания.

1957 година
Почива дългогодишният уредник, директор и историк на Варненската народна библиотека Добрин
Тодоров Василев.
Обособява се фонд “Карти и графика” с 1 058 броя описани и каталогизирани карти и печатна
графика. Обособява се читателският каталог на латиница.
Организирана е изложба на тема “Българската литература от създаването й до Освобождението”,
масово посетена от варненското гражданство и от ученици.
Организирана е изложба на старопечатни книги, съхранявани в библиотеката.
Започва пълна проверка на книжните фондове на библиотеката чрез талони. Издаден е специален
афиш за информация на читателите.
Гости на библиотеката са Иржи Барбаши - директор на библиотека “Максим Горки” в Будапеща, и
Мати Рейзорт - директор на районната библиотека в град Сексард.
Библиотеката предоставя безвъзмездно дублетни старопечатни книги и списания от фондовете си на
Държавната библиотека - София, за създаване на Архив на българската книга.
Завършена е проверката на книжните фондове на библиотеката. Издаден е афиш - покана за ползване
на библиотеката.
Обособен е фонд от старопечатни книги. Периодичните издания до 1944 година се комплектуват в
томове и се преинвентират.

1958 година
Издаден е първият брой на “Бюлетин на Окръжна народна библиотека - Варна” с периодичност 3
месеца. Редактира се от директора на библиотеката, методиста и завеждащия Справочно-библиографски
отдел.

1959 година
Отдел “Просвета и култура” при ГНС - Варна, прави предложение до МПК - София, Детската
библиотека “Митко Палаузов” да се обособи и функционира като отдел или филиал на Окръжната
народна библиотека във Варна.
След административното деление на страната град Варна става окръжен център и библиотеката
преминава на щат и бюджет към ГНС – Варна. Новото й наименование е Градска народна библиотека и
функциите й са да обслужва гражданите и методически да ръководи всички библиотеки във Варна.
В резултат на пълната проверка на библиотечните фондове на библиотеката през 1957 година
реалният фонд е 135 624 тома книги, от които 107 215 са на български език, 15 214 – на руски и 13 195 –
на други езици. Общата стойност на книгите е 1 534 763.03 лева. През годината са набавени 11 682 т.
книги. Създаден е фонд Патенти и стандарти.
През периода 1954 - 1959 година спецфондът на библиотеката е попълван по списъците на
“Главлит”.

1960 година
Чрез ГНС е направено предложение пред Държавната планова комисия в София за започване на
строителство на нова библиотечна сграда през 1961 година.
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1961 година
По повод честването на 200-годишнината от появяването на Паисиевата история МПК и НС на ОФ
обявяват преглед на окръжните библиотеки за периода 1 януари 1961 – 24 май 1962 година.
Библиотеките са разделени в три групи според големината си и условията на работа. В І група са
библиотеките в София, Пловдив, Коларовград, Русе, Търново, Варна и Бургас.
С писмо № Ф-ФС-11146 МПК дава указания как да се извърши преизчисляването на библиотечното
имущество по новия мащаб на цените (по новия курс от 1961 г.).
Изготвен е “Тематичен план за комплектуване на книжния фонд на ГНБ - Варна за времето 1961 1965 година”. Публикувана е “Наредба за покупка от частни лица на антикварни книги”, което дава
възможност на библиотеките да извършват докомплектуване на фондовете си с ценна литература.
В щата на библиотеката длъжността “завеждащ отдел” е трансформирана в “старши библиотекар”.

1963 година
Министерството на просветата и културата провежда в Пловдив сесия по библиотечно дело и
библиография, на която се поставя въпросът за въвеждане на свободния достъп до книжните фондове.
Вземат участие началници на отдел “Просвета и култура” в Окръжни и Градски народни съвети,
директори, завеждащи методичните и справочно-библиографските отдели на окръжните библиотеки,
завеждащи градските библиотеки и др.
С Указ на Президиума на НС, във връзка с честването на 1100- годишнината от създаването на
славянската азбука и писменост, за активно участие в осъществяването на културната революция в
страната с орден “Кирил и Методий - ІІІ степен” са наградени Кънчо Найденов - директор на Окръжна
библиотека - Варна и Анна Тонева - завеждащ детския отдел.
Изграден е юбилеен комитет за честване на 80-годишнината на библиотеката.
Тържествено честване на 80-годишнината на Варненската градска народна библиотека в сградата на
Народния театър. Слово произнася директорът на библиотеката Кънчо Найденов. Отправени са
приветствия от Председателя на Комитета за наука, изкуство и култура (КНИК) - д-р Петър Вутов,
Председателя на Градския народен съвет - Варна, Окръжна библиотека - гр. Толбухин и др.
Библиотеката е наградена с високо държавно отличие - орден “Кирил и Методий - І степен”.
Фондът на библиотеката наброява 243 886 тома. Предметната картотека на справочния отдел е
завършена в обем 6 784 фиша и е предоставена за ползване на читателите.
Материално-техническо снабдяване - Варна, отпуска за строежа на книгохранилището 1900
килограма арматурно желязо и 20 тона цимент, а ГНС – Варна - 16 000 лева. ТПК “Варненска комуна”
започва строежа.

1965 година
Библиотеката изплаща по фактура № 465/ 11.02.1965 г. на СМК- Варна сумата 596.57 лв. за
строителството на книгохранилището.
Одържавената с акт 5201 от 15.01.1964 година сграда на Евангелската петдесятна църква – Варна,
намираща се на бул. “Георги Димитров” (“Сливница”) № 48, е предоставена за частично ползване на
библиотеката. По-късно с решение № 15 в Протокол № 114 (на заседанието на Изпълкома на Варненския
градски общински народен съвет, състояло се на 11.11.1970 година), на библиотеката е предоставена
цялата сграда.
Издадено е офсетово издание на Сводния каталог на чуждестранните периодични издания,
получавани през 1965 година в по-големите библиотеки на Варна. Изданието включва 1650 заглавия на
периодични издания, получавани в 12 библиотеки.
Извършва се ново административно устройство. Град Варна - окръг, престава да съществува, като се
влива във Варненски окръг. Библиотеката отново минава на щат и бюджет към ИК на ОНС. Променя
наименованието си в Окръжна народна библиотека.
Музикалният отдел на библиотеката се намира в Центъра за художествена самодейност (ОЦХС),
където условията са много добри, но дейността е много слаба.
Назначена е за директор на библиотеката Мария Минчева Пандова - филолог, родена на 19 януари
1927 година в Нови пазар.
Съгласно писмо № ІІІ- 569 от 22 юни 1966 година на Президиума на Народното събрание Окръжната
библиотека в гр. Варна се наименува Окръжна народна библиотека “Пенчо Славейков”.
септември
Закрити са двете читални. Открит е І етап на свободния достъп в заемната на библиотеката, като са
обособени четири нови читални: приложни науки, обществени науки, литература и изкуство и обща
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читалня с 34 читателски места на ІІ етаж на сградата на бул. “Г. Димитров” № 46.
Открит е Средношколският отдел на основание протоколно решение на ИК на ОНС от 4 юни 1966
година. Създава се на мястото на закрития Детски отдел № 2.
Читалнята е с 24 читателски места.
С ПМС № 49 Варненската окръжна народна библиотека е категоризирана в І категория за
количествените показатели: книжен фонд 285 000 тома и 286 000 тома раздадена литература през 1965
година.
От 1966 година Варненската народна библиотека изпраща до НМЦ и НБКМ по три екземпляра от
всяко издадено заглавие, независимо от вида на печата. НБКМ започва да документира и рецензира
изданията на окръжните библиотеки.
Обзаведено е специално помещение за книговезница, в което започва работа книговезката от Градски
промкомбинат - Варна, Богданка Мишкова.
Библиотеката организира общоградско честване на 100-годишнината на Пенчо Славейков.

1967 година
Създаден е отдел “Обслужване и книжни фондове”, като е въведена системата на свободен достъп на
читателите до фондовете. Изложени са на свободен достъп 22 500 тома, който до края на годината
нараства на 28 475 тома. Въведен е свободен достъп и в Средношколския отдел с литература 6 750 тома в
заемната и читалните зали.

1968 година
Комитетът за култура и НБКМ обявяват преглед на дейността на Окръжните библиотеки в страната
за периода март 1968 – септември 1969 година, като библиотеките са разпределени на три групи.
Варненската окръжна библиотека е в І група.

1969 година
Прието е “Указание за участието на българските библиотеки в международното междубиблиотечно
заемане”, според което Варненската народна библиотека получава и изпраща книги до много библиотеки
в Одеса, Киев, Москва, Ленинград, Новосибирск, Гданск, Острава и Рощок.

1970 година
Излиза Постановление № 2 на МС за утвърждаване на “Основни положения за организиране на
Единната библиотечна система в НРБ”. Чл.14 определя мястото, правата, щата и бюджета на окръжните
библиотеки. В изпълнение на т. 3 от Постановлението се прави категоризация на библиотеките, според
която Варненската народна библиотека е определена І категория, а също така и за зонална библиотека.
Съгласува дейността си с окръжните библиотеки на градовете Толбухин, Шумен и Търговище в областта
на комплектуването на книжните фондове, библиографската информация, краезнанието, методическата и
издателската работа.
НБКМ – София, издава сборника “Справочно-информационната, библиографската и краеведската
дейност на окръжните библиотеки”, съдържащ главните доклади, съдокладите и разискванията на
националното съвещание, състояло се във Варна през 1969 година.

1971 година
Влиза в сила разработения “Правилник на Окръжна народна библиотека “Пенчо Славейков” –
Варна”.
Издаден е “Пътеводител на библиотеката” – луксозно илюстровано издание на 4 езика: български,
английски, руски и немски.

1973 година
Варненската окръжна народна библиотека заема изцяло помещенията в сградата на бул. ”Георги
Димитров” (”Сливница”) № 46. Читалище “Максим Горки” е преместено в помещение на ул. “Братя
Миладинови”.
В том 13 на “Известия на Народната библиотека “Кирил и Методий” е публикувана студията
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“Професор Валери Погорелов и неговият “Опис на старопечатните български книги 1802- 1877 г.” от
Марин Маринов - завеждащ Методичния отдел на библиотеката.

1974 година
В бр. 54 на Държавен вестник е публикуван “Закон за държавния архивен фонд”. Народна
библиотека “Пенчо Славейков” е учреждение, което създава ценни явни документи за Държавния
архивен фонд.
Варна е столица на Седмицата на детската книга и изкуствата за деца. Гостуват авторите Асен Босев,
Цветан Ангелов, Петър Димитров - Рудар, Георги Струмски, Лъчезар Станчев, Слав Хр. Караславов и
Кузо Кузов.
С Решение на Председателството на КИК за по-нататъшното развитие на окръжните библиотеки са
утвърдени зоналните библиотеки. Народна библиотека “Пенчо Славейков” е определена за зонална за
окръжните библиотеки в Бургас, Толбухин, Търговище и Шумен и Регионално книгохранилище за
Североизточна България. Решенията предвиждат да се осигури разширение на сградата, в която се
помещава библиотеката, и изграждане на депозиториум за обменен фонд за библиотеките в Зоната.
Официално са открити новите помещения на Детския отдел на библиотеката на ул. “Величко
Костов” (”Дрин”) № 1.
Съветът по архитектура при ГНС - Варна провежда заседание, на което е взето решение за
надстрояване на вътрешната тераса на сградата на бул. “Г. Димитров” № 46.

1976 година
По случай 24 май библиотекарката Елена Ляпчева е наградена с орден “Кирил и Методий – ІІІ
степен”.
Библиотечният фонд наброява 440 246 б. е.

1977 година
Архитект Александра Бачева от Съюза на архитектите – Варна, изработва проект за надстройка на
вътрешната тераса на сградата на библиотеката на бул. “Г. Димитров” (”Сливница”) № 46.
Окръжна народна библиотека “Пенчо Славейков” сключва договор с Одеската държавна научна
библиотека “Максим Горки” за размяна на книги и периодични издания.
С Постановление № 19 на МС е създаден Териториален комплекс “Култура” като нова организация
за териториална концентрация и специализация на дейностите в областта на културата. Окръжна народна
библиотека “Пенчо Славейков” влиза като поделение в този комплекс.

1978 година
С писмо № 2556 Дирекция “Библиотеки” при комитета за култура съобщава, че съгласно Единния
класификатор на предприятията, организациите и учрежденията в НРБ /ЕКПОУ/ изготвен от
Министерството на информацията, идентификационният шифър на Народна библиотека “Пенчо
Славейков” – Варна е 08546-6.
С писмо № 378 ИК на ОНС уведомява библиотеката, че не може да се проектира разширение и
строителство на нова библиотечна сграда, докато не се прехвърли собствеността на сградата на бул. “Г.
Димитров” № 46 на името на библиотеката.
Изработени са от ст.н.с. кандидат на арх. науки Здравко Дафинов предпроектни материали и
програма за проектиране “Технологичен проект с архитектурно-технологични схеми на обекта:
реконструкция, модернизация и разширяване на Окръжна народна библиотека “Пенчо Славейков” Варна”.
С писмо № СК 2035/10 май комитета за култура дава своето съгласие сградата на бул.”Г. Димитров”
46 да бъде предадена по съответния ред в оперативно управление на Окръжна народна библиотека
“Пенчо Славейков” - Варна.
Специализираната читалня “Изкуство и литературознание” е закрита във връзка с разкриването на
специализирания отдел ”Изкуство”.

1980 година
27 май – 1 юни
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Гост на библиотеката е Ева Мария Циглер - директор на библиотека “Вили Бредел” – Рощок, ГДР.
Договорът за сътрудничество между двете библиотеки е подновен.
30 септември
НМЦ на НБКМ разработва “Програма за проектиране на обект Окръжна народна библиотека “Пенчо
Славейков” - Варна.

1982 година
25 февруари
Средношколският отдел на библиотеката е отворен за читатели в новата сграда на ул. “Братя
Шкорпил” № 24..От 31 март с Акт № 177 на Община Варна е предадена за оперативно управление на
библиотеката останалата част от имота на ЕПЦ на бул. “Г. Димитров” (”Сливница”) № 48.
3 май – 31 юли
Библиотеката участва в комплексното изследване “Книгата и читателят в НРБ в етапа на развитото
социалистическо общество”, организирано от НБКМ и Националния научно-информационен център по
култура към комитета за култура.
НБКМ и Дирекция “Библиотеки” при комитета за култура извършват допълнително анкетно
допитване до библиотекарите в страната във връзка с комплексното изследване ”Книгата и читателят в
НРБ в етапа на развитото социалистическо общество”. Във Варненски окръг библиотеката организира
допитване до 37 библиотекари.
2 август
С писмо № ДБ-2537 комитета за култура възлага на Окръжната библиотека незабавно да изземе от
общообразователните библиотеки в окръга инкриминираната книга “Фашизмът” от Желю Желев.
6 септември
Под ръководството на ОД “Библиотеки” започва функционирането на
Централизираната
библиотечна система за комплектуване на книжните фондове на читалищните библиотеки в община
Варна.
7 септември
Колективът на библиотеката приема план-програма за честване 100- годишния юбилей на
библиотеката през 1983 година.
2 декември
В Средношколския отдел на библиотеката немският писател Ерик Симон и доц. Стефан Лефтеров
разговарят с читателите за научно-фантастичната литература. Любителите на научна фантастика
сформират свой клуб “Андромеда живот”.
Фотокопирани са 15 годишни течения на Варненски общински вестник.

1983 година
14 януари
Варненският поет Атанас Стоев прави премиера на първата си
стихосбирка “Стряха” в
Средношколския отдел на библиотеката.
22 февруари
Със статията на д. п. н. Лиляна Ставрева “И ето сега ви я подарявам милички българе…” е открита в
окръжния вестник “Народно дело” рубриката “100 години Варненска народна библиотека”. Публикувани
са статиите на доц. Любен Иванов, писателя Тихомир Йорданов, краеведа Любомир Владков и др.
13 април
Направено е предложение до комитета за култура за изработване на барелеф на Пенчо Славейков във
връзка със стогодишния юбилей. (Предложението не е прието).
26 април - 5 май
В изложбената зала на централния градски площад са организирани юбилейните изложби:
“Книжовно столетие” , “Варненски писатели и изданията на Варненското издателство във фондовете на
Окръжна народна библиотека - Варна” - фотоси и ценни издания, разказващи за живота на библиотеката.
10 май – 11 май
Комитетът за култура организира във Варна съвещание на “Съвета на директорите” на окръжните
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библиотеки. Ръководи се от Петър Караангов - директор на НБКМ. Обсъдени са резултатите от
дейността на библиотеките през 1982 година и са набелязани основните задачи през 1983 година.
Разгледана е и темата за работата на библиотеките с читателите – юноши. Участниците в съвещанието
вземат участие в юбилейните тържества на Варненската народна библиотека.
11 май
Издаден е Указ № 1438 на Държавния съвет на Народна република България за награждаване на
библиотеката с орден “Народна Република България – І степен”.
12 май
Тържествено събрание в Драматичния театър “Стоян Бъчваров”, ръководено от Председателя на
ОСК – Варна к. ф. н. Ана Христова. Присъстват първите ръководители на града и окръга, граждани и
много гости от цялата страна. Гостуват и директорите на библиотеките от Рощок и Острава - Ема Мария
Циглер и Зденка Юрдова. Доклад за 100-годишнината на библиотеката изнася н. с. Мария Пандова директор на библиотеката. Наградени са с правителствени и парични награди дългогодишни служители
на библиотеката. Юбилейните тържества завършват с тържествен концерт.
13 юли
Издадена е заповед № 451 на ОСК за сключване на договор с редакцията на списание “Библиотекар”
за издаването на специален брой “Сто години Народна библиотека “Пенчо Славейков” – Варна”. А в бр.
8 на списание “Библиотекар” са отпечатани статиите “За морския отдел на Варненската окръжна
библиотека” от доц. Любен Иванов и “Дейността на профорганизацията” от Валентина Панайотова.
22 ноември – 13 декември
Мария Пандова - директор на библиотеката, гостува на библиотеките в Република Куба.
31 декември
В Средношколския отдел на библиотеката са създадени клубовете по интереси: “Първи стъпки”,
Клуб на младия журналист, Клуб на младите литературни творци, Клуб за философски знания.
В Литературните петъци на Средношколския отдел през юбилейната година гостуват литературният
критик Иван Спасов, музиколозите Юлия Велкова, Петър Мавров и Анелия Събева.
През годината библиотеката работи по програма “Алберт Айнщайн” – V етап от Дългосрочната
програма за издигане ролята на изкуството и културата за всестранно и хармонично развитие на
личността.

1984 година
4 април
Финландската библиотекарка Тула Ласковирта, пребиваваща в България по покана на БАН –София, е
гост на библиотеката.
21 май
На основание писмо № 610/12 март 1984 година на библиотеката Териториалната проектантска
организация във Варна извършва заснемане и изработване на архитектурни проекти на сградата, в която
се помещава библиотеката (бул. “Г. Димитров” № 46).
1 юли
Извършват се промени в ръководството на библиотечното дело в България. Създава се Съвет по
библиотечно дело към комитета за култура.
24 септември
Бюрото на ОСК разглежда на свое заседание дейността на Окръжна народна библиотека “Пенчо
Славейков” – Варна, по изпълнението на Комплексната програма за естетическо възпитание през
периода 1983 – м. август 1984 година.
1 октомври
К. ф. н. Людмила Стоянова е назначена за директор на библиотеката.
15 – 20 октомври
Гост на библиотеката е г-жа Хелма Рьомер - библиотекар от градската библиотека “Вили Бредел” в
град Рощок, ГДР.
18 октомври
Дългогодишният директор на библиотеката Мария Пандова е освободена от длъжност поради
пенсиониране.
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Варненската библиотека участва в националното проучване “Ползване на литературата от цикъла
“Обществени науки”.

1985 година
1 януари
Създадено е ДП “Библиотечен колектор”, чрез който библиотеката започва частично да комплектува
фондовете си.
18 януари
Държавният комитет за планиране - София, дава съгласие ОНС - Варна, да закупи за нуждите на
Народна библиотека ”Пенчо Славейков” полуавтоматичен книговезки нож “Максима”
30 януари
Монтирано е телферно повдигателно устройство (асансьор) в библиотеката.
28 март
В библиотеката се провежда среща с писателите Евгени Кузманов и Върбан Стаматов, представени
от литературния критик Александър Йорданов. Върбан Стаматов изнася лекция на тема “Професията на
моряка и морето в българската литература”.
1 април
Извършена е атестация на кадрите на библиотеката и са преназначени всички нейни служители.
30 април
Комисия от НБКМ извършва проверка на условията за съхраняване на получаваните по депозит
книги, вестници и списания. Констатирани са лошите условия в книгохранилищата, както и фактът, че
базата за подвързия не отговаря на никакви технически изисквания.
11 юни
Директорът на библиотеката изпраща докладна записка относно предоставянето на сградата на
Детската градина, намираща се на бул. “Г. Димитров” (“Сливница”) № 50 за нуждите на библиотеката.
1 юли
Специалисти от Варненската народна библиотека вземат участие в проведеното в Международния
дом на журналиста - Варна, международно съвещание с представители на постоянните комитети на
образованието към Международната федерация на библиотечните сдружения /ИФЛА/, на
Международната федерация на документалистите /ФИД/ и на Международната асоциация на
архивистите /ИКА/. Домакин на съвещанието е комитета за култура и ДБИ.
10 юли
Изпратена е докладна записка на директора на библиотеката до Председателя на ИК на ОНС – Варна,
за прехвърляне на библиотеката правото на стопанисване на сградата на ул. “Братя Шкорпил” № 24.
26 юли
Изпратена е докладна до ГНС - Варна, с искане за откриване на филиали на библиотеката в ж. к.
“Възраждане” - Варна.
31 юли
Направена е заявка до Техноснаб - София, за доставка на два компютъра “Правец-84” и “Правец-16”
за нуждите на библиотеката.
28 август
Дадена е за печат ІІ част на библиографския указател “Хуманизмът и гражданският патос на
съветската художествена литература” с тираж 300 екземпляра.
25 септември
Изпратена е докладна записка до ИК на Общинския народен съвет - Варна, с искане за отчуждаване
на сградата на бул. “Г. Димитров” (”Сливница”) № 46, собственост на НЧ “Максим Горки”, която да бъде
предоставена в оперативно управление на Варненската народна библиотека.
18 - 22 ноември
В София се провежда международно съвещание на библиотечни специалисти от социалистическите
страни на тема “Внедряване на аудиовизуалната техника в библиотеките и работа с аудиовизуалните
документи”. Участва и директорът на Варненската народна библиотека.
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27 ноември
Организиран е окръжен квалификационен семинар на тема “Проблеми на детското четене”.

1986 година
10 януари
Провежда се VІІІ разширен пленум на комитета за култура, който поставя задачите за динамично
преустройство на библиотечния труд и за по-нататъшно повишаване на социалната роля на
библиотеките. Неговите решения активизират дейността на библиотеката.
15 януари
Започва редовното получаване на местния депозит от печатните бази във Варна и окръга, което дава
възможност за пълноценно комплектуване на фондовете на сектор “Краезнание”. Завеждащият отдел
“Комплектуване на библиотечните фондове” Крася Маринова извършва 13 проверки на печатните бази в
града за изпращането на задължителните депозитни екземпляри в НБКМ.
23 януари
Изпратена е до НБКМ – София “План-програма за механизация и автоматизация на библиотечноинформационните процеси в Окръжна библиотека – Варна” за периода 1986 – 1990 година.
14 февруари
Утвърден е “Правилник за организация на охраната и пропускателния режим в сградата на
библиотеката”, с цел предотвратяване на диверсии или терористични актове.
21 февруари
На проведената на Окръжния библиотечен съвет сбирка се разглеждат въпросите: Информация за
работата на Окръжната библиотека по съхраняването и опазването на библиотечните фондове; Оценка на
дейността на Съвета по комплектуване и Перспективи за строителство на нова библиотечна сграда.
25 февруари
ОСК предоставя на библиотеката картините “Интериор” от Володя Вълчев, “Край морето” от Ангел
Атанасов и “Морски сънища” от Светла Недкова.
14 март
Даден е за печат библиографският указател “Научно–техническият прогрес във Варненски окръг”.
11 април
На основание решение № 114/14 ноември 1985 г. на ИК на ОНС започва микрофиширането на
регионалната варненска периодика, излизала през периода 1880 - 1944 година в Института по корабна
хидродинамика – Варна.
14 – 18 април
През Седмицата на детската книга и изкуствата за деца в Детски отдел гостуват Стефан Цанев,
Доротея Тончева, Тошо Лижев, Виктория Русчева, Райна Пенева и Иван Едрев.
15 април
С писмо № 724 библиотеката възлага на варненската художничка Мария Зафиркова нарисуването на
портрета на Пенчо Славейков - патрон на Варненската народна библиотека.
24 април
Квалификационна лекция “Автоматизация на библиотечните процеси” изнася пред библиотечния
колектив проф. Копчев от ЦИНТИ - София.
12 - 17 май
Във връзка със 120-годишнината на Пенчо Славейков библиотеката организира изложба от
произведения на Пенчо Славейков в изложбената зала на централния градски площад.
15 май
В Средношколски отдел е организирана кръгла маса на тема “Младите за Пенчо Славейков”.
16 май
Вечер, посветена на 120 години от рождението на патрона на библиотеката Пенчо Славейков е
организирана в Дома за българо-съветска дружба със слово на литературния критик Иван Сарандев и
моноспектакъла “Сън за щастие” с участието на з.а. Виолета Николова от Народния театър “Иван Вазов”
- София. Участие вземат и литературните критици Михаил Неделчев, Панко Анчев и Стоянка
Михайлова.
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С решение № 69 на Комисията по чл. 30 на Общински народен съвет - Варна, сградата на Детската
градина на бул. “Г. Димитров” (”Сливница”) № 50 е предадена в управление на библиотеката.
6 август
Чрез покупка от Никола Попов от София са набавени 50 фотоси - копия на оригинални снимки,
отразяващи музикалния живот във Варна от края на ХІХ век и началото на ХХ век.
8 септември - 2 декември
Отдел “Изкуство” е затворен за читатели поради преместването му в сградата на ул. “Бр. Шкорпил” и
организация на фондовете.
8 – 9 септември
Гост на библиотеката е г-н Ладислав Зоубек - директор на Държавната научна библиотека в град
Усти, Чехословакия.
25 септември
Възлагателно писмо до Съюза на архитектите в България - клон Варна, за изготвяне на проект “За
основен ремонт, реконструкция и модернизация на сградата на бул. “Г. Димитров” (“Сливница”) № 50.
25 ноември
Тържествено е открит филиалът на библиотеката в ж. к. “Владислав Варненчик”, бл. 308, вх.7.
16 декември
Издадена е препоръчителната библиография “България - древна и млада”, излязла в 4 серии – на
руски, френски, немски и английски език, предназначена за чуждестранни граждани.
26 декември
Изготвен е “Статут за устройството и дейността на отдел “Редки и ценни издания”.
Организирана е читалня “Филологически науки”.

1987 година
26 февруари
Отправено е искане до Община Варна за разкриване на лятна читалня в Морската градина.
2 март – 30 октомври
Реставрирани са ценни вестници и книги от фондовете на библиотеката.
19 март
Със заповед № 107/ 19.3.1987 г. на Председателя на ИК на ОНС - Варна, сградата на ул. “Братя
Шкорпил” № 24 се предава безвъзмездно в оперативно управление на Окръжна народна библиотека
“Пенчо Славейков” - Варна.
31 март
Започва основният ремонт на сградата на бул. “Г. Димитров” (“Сливница”) № 50, която ще се
използва за читалня “Точни науки и морско дело”.
6 април
Библиотеката получава дарение 83 б. е. научна литература от библиотеката на ООН в Женева,
Швейцария.
15 април
Библиотеката провежда поредната сбирка на лекторията “Българска литература” с темата “Димчови
страници”. Лектор е Михаил Неделчев от Института по литература, София.
18 май
Ден на библиотекаря. Раздадени са три първи награди по 600 лева и 6 индивидуални награди по 30
лева. Изнесен е спектакълът “На смях” от Валери Петров с участието на артистите Ицхак Финци и Илка
Зафирова.
19 – 28 май
Във връзка с 24 май новосъздаденият отдел “Редки и ценни сбирки” прави първата си масова изява с
изложбата от старопечатни книги от фондовете на библиотеката.
19 май
НБКМ и Центърът за национална библиография провеждат научна конференция по случай 90годишнината на законодателството за задължителния депозит и текущата национална библиография. От
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библиотеката участва Елена Ляпчева.
28 август
Съвместно с Етнографския музей – Варна, библиотеката организира изложба на тема “Курортна
Варна в миналото”.
2 – 7 октомври
Директорът на библиотеката е на посещение в Гданската воеводска библиотека. Актуализира се
договорът за сътрудничество между двете библиотеки.
9 октомври
Сключен е договор с Държавната научна библиотека в гр. Острава, Чехословакия.
15 – 20 октомври
Завеждащите отдели “Обработка и каталози” - Зорка Кавърджикова и “Обслужване и книжни
фондове” - Валентина Панайотова са на обмяна на опит в гр. Острава, Чехословакия.
16 октомври
Проведена е поредната сбирка от лекторията “Български фолклор” на тема “Обредни песни от село
Аспарухово, Варненско, събрани от Анчо Калоянов”. Лектор е Георг Краев от Института по фолклор София.
5 ноември
Ръководството на библиотеката изпраща писмо до Варненския и Преславски митрополит Йосиф с
молба за сътрудничество в работата по съхранението и популяризирането на старопечатните книги на
територията на Варненски окръг.
11 ноември
Издадено е поверително ПМС № 57, според чл. 4, ал./2/ на което Народна библиотека “Пенчо
Славейков”, като бюджетно поделение към Окръжния народен съвет – Варна, продължава да
функционира съобразно определения й предмет и район на действие, а според ал./2/ преминава на
издръжка към Общинския народен съвет - Варна, за обслужване на група общини.
26 – 27 ноември
На юбилейната научно-практическа конференция “150 години българско краезнание”, проведена във
Велико Търново, участва Елена Ляпчева.
1 декември
Назначен е първият програмист в библиотеката - Румяна Чакърова, магистър по математическите
науки.
8 декември
С писмо до НТС - Варна, ръководството на библиотеката моли Договорът за автоматизация на
библиотечните процеси между библиотеката и програмния колектив с ръководител доц. Евгени Генчев
от ВМЕИ - Варна, да бъде удължен до 30 март 1988 година.

1988 година
22 януари
Открит е библиотечният комплекс “Технически читални и морско дело” в сградата на бул. ”Г.
Димитров “ (”Сливница”) № 50.
2 март
Организирана е изложбата “Морската книжнина на Полша”.
11 март
За книгохранилища на библиотеката са предоставени помещенията на ул. “Братя Миладинови” № 45
А, заемани от НЧ “Максим Горки”.
6 април - 30 април
Води се преписка с Дирекция “Библиотеки” на комитет за култура относно иззетите от читалищните
библиотеки книги на турски език.
17 май
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Организирана е изложба от уникални издания, съхранявани във фондовете на библиотеката.
3 юни
Гост на библиотеката е директорът на библиотеката на Моравската галерия.
В Института по Корабна хидродинамика е дадена поръчка за изработване на 400 микрофиша на в-к
“Черно море” за периода 1930 - 1944 година.
6 - 10 юни
Гост на библиотеката е библиотечният специалист от гр. Рощок Гертруд Багински. В изложбената
зала на Централния градски площад е организирана изложба, посветена на Вили Бредел. Организирана е
от побратимената библиотека “Вили Бредел” - гр. Рощок, ГДР.
16 юни
Провежда се учредително заседание на новосформирания обществен библиотечен съвет към НБ
“Пенчо Славейков” – Варна.
В библиотеката се създава “Звено за автоматизация на библиотечните и библиографскоинформационните процеси” с ръководител Румяна Чакърова.
4 юли
По разпореждане на комитет за култура и НБКМ се извършва прекласиране на книжните фондове в
читалните зали за възрастни и в заемна служба по “Таблици за десетичната класификация. 1985 г.”.
Извършва се основно редактиране на читателските каталози.
1 септември
В НБ “Пенчо Славейков” влизат в сила актуализираните “Правила за обслужване на читателите”.
септември
По линия на книгообмена са изпратени книги и периодични издания до библиотеките в градовете
Одеса, Рощок, Гданск, Тарту, Острава и Дамаск.
3 - 7 октомври
Гост на библиотеката е Тереза Радишевска - завеждащ справочно-информационния отдел на
Гданската воеводска библиотека, Полша. Тя открива изложба от книги, албуми и графики “Гданск архитектура, пристанище, море”.
18 - 22 октомври
Библиотечните специалисти Зденка Юрдова и Людмила Березкова от град Острава гостуват на
библиотеката.
25 - 26 октомври
Библиотеката е инициатор и организатор на национално съвещание по автоматизация на
библиотечните процеси, проведено във Фестивалния комплекс.
26 - 28 октомври
Дирекция “Библиотеки” организира пътуващ семинар с профсъюзните библиотеки по маршрут
Варна - Пловдив - Пазарджик - Благоевград - Варна.
25 ноември
Излиза от печат библиографският указател “Добри Христов и Варна”.
19 декември
Библиографският указател “Литературна Варна”, съвместно издание на библиотеката и Дружеството
на съюза на българските писатели - Варна, е даден за печат.
31 декември
През годината се провеждат лекториите “Съвременна българска литература”, “Читателят, книгата,
четенето”.

1989 година
11 януари
Проведена е кръгла маса с варненската общественост по проблемите на материалната база на
библиотеката.
Ръководството на библиотеката и зам. председателят на общинското ръководство на НДФ “13 века
България” изпращат съвместна докладна до Бюрото на Общинския комитет на БКП - Варна, с искане:
Общинският съвет - Варна, да обяви национален конкурс за изработване на проект за нова сграда на
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Варненската народна библиотека; да се проведе областен референдум в общините на бившия Варненски
окръг за набиране на средства за строителството на нова библиотечна сграда; да се изгради Инициативен
комитет - подразделение на НДФ “13 века България” за събиране на средства - дарения за нова
библиотечна сграда.
22 - 25 март
Гост на библиотеката е директорът на Одеската държавна научна библиотека Олга Ботушанска.
15 май
В читалните зали на библиотеката е организирана среща - разговор с майката на Владимир Висоцки Нина Максимовна Висоцка и литературния критик Любен Георгиев.
21 юли
С решение № 43/ 21.7.1989 г. Комисията по член 30 настанява НБ “П. Славейков” в държавния имот
на ул. “Петко Каравелов” № 9 (бившата сграда на ИКПК).
Подържа се Бюлетин “Нови книги - днес и утре”.
Въз основа на заповед № 1963 от 14.08.1978 г. на Комитета за култура и писмо № 0981 от 7 август
1989 г. на НБ “Пенчо Славейков” - Варна, отдел “Материално-техническа база на Единната библиотечна
система” при НМЦ на НБКМ - София, разработва “Програма за проектиране на обект “УНБ “П. Р.
Славейков” - гр. Варна, отдел “Приложни и естествени науки. Математика”, адаптация на сградата на
ИКПК - Варна” (намираща се на ул. “П. Каравелов” № 9).
5 октомври
Специализираният научен съвет на НБКМ - София, избира за научен сътрудник ІІ степен по
автоматизация на библиотечно-информационните процеси Румяна Илиева Чакърова.
11 - 15 октомври
Гл. библиотекар Теменужка Беленска гостува на Воеводската библиотека в Гданск с изложба от
стари български календари от 20-те и 30-те години на ХХ век, съхранявани във фондовете на
Варненската народна библиотека.
16 - 20 октомври
Гост на библиотеката е библиотечният специалист от Гданската воеводска библиотека Мариан
Сконрат.
17 октомври
Художничката Райна Кожухарова аранжира изложбата “Полски екслибрис”, открита в присъствието
на полския консул във Варна.
31 октомври
Провежда се Дирекционен съвет на тема “Оценка на хода и качеството на прекласифицирането на
библиотечните фондове”.
11 декември
Ръководството на библиотеката и всички нейни служители изпращат открито писмо до Пленума на
Общинския комитет на БКП, до вестник “Работническо дело”, до вестник “Култура” и до предаването
“Всяка неделя” на БНТ, в което излагат крайно лошото състояние на материалната база на библиотеката
и настояват за нуждите на библиотеката да бъде предоставена сградата на Дома за политическа просвета
- Варна.
25 декември
Колективът на библиотеката отправя открито писмо до варненската общественост, до държавното и
партийното ръководство на Варна, с което ги запознава с богатите библиотечни фондове и крайно
недостатъчната материална база. Отправено е искане за библиотеката да бъде предоставена сградата на
Дома за политическа просвета.
декември
С отворено писмо на библиотечния колектив до варненската общественост, публикувано във вестник
“Народно дело”, под наслов “Не можем повече да оплакваме книгите” започва борбата за подобряване на
материалната база на библиотеката. Поставено е искането за предоставяне на сградата на Дома за
политическа просвета и 4 етажа от Партийния дом за база на библиотеката.
Материалната база на библиотеката се обогатява с 2 компютърни системи С-1834 и компютърна
система “Правец-16 Турбо”. Закупена е и електронна пишеща машина “Бултекс - 20”.
През годината Справочно-библиографският отдел на библиотеката организира микрофиширането на
периодични издания с краеведско съдържание. Микрофиширани са около 3000 листа.
Проверен е най-старият фонд на библиотеката от № 1 до 48 999, като е изработена легенда за
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ползването му.
Звеното за автоматизация на библиотечните процеси започва отпечатването на каталожните
картички с наличната компютърна техника, както и отпечатването на информационните списъци на
новонабавените книги на чужди езици в 5 серии и на информационните списъци по въпросите на
културата в 2 серии.

1990 година
11 януари
Ръководството на библиотеката провежда среща с държавни и партийни ръководители от Областния
съвет и варненска община, с културни и научни дейци, общественици и граждани на Варна. Избран е
обществен инициативен комитет в състав: Боян Димитров, Александър Минчев, Светла Трайкова, доц.
Симеон Христов, Панко Анчев и Людмила Стоянова. Съставен е протокол N.1 с искане за предоставяне
на сградата на Дома за политическа просвета и четири етажа от партийния дом за нуждите на
библиотеката.
16 януари
На централния градски площад е организирана подписка в подкрепа искането на библиотечния
колектив да бъдат предоставени Домът за политическа просвета и част от сградата на партийния дом за
база на библиотеката. Събрани са над 5000 подписа от варненци.
25 януари
Изпратено е открито писмо до Председателя на Деветото народно събрание, свикано на
четиринадесетата си сесия, с искане за предоставяне за нуждите на библиотеката сградите на ДПП и част
от Партийния дом.
януари-декември
Възложена е на сътрудници на Окръжния исторически музей – Варна, реставрацията, консервацията
и дезинфекцията на старопечатните книги от фонда на библиотеката, както и на вестници, издавани във
Варна.
8 февруари
На централния градски площад е уредена демонстративна изложба под надслов „Покрив за книгите”,
на която са изложени повредени завинаги библиотечни материали поради лошата материална база на
библиотеката.
16 февруари
Разкрит е „Спецфондът” на библиотеката. Уредена е изложба „Инкриминирани книги във фондовете
на библиотеката”.
14 март
Даден е за печат библиографският указател „Българска фантастика” в тираж 400 екземпляра.
23 март
С писмо Nо. К Д-18-00-07/23.03.1990 г. МК разпорежда да се разкрият спецфондовете на Окръжните
библиотеки и намиращата се в тях литература да се включи във фондовете за общо ползване.
26 март
На свое заседание Общинският съвет на БКП – Варна взема решение: „Предоставя за ползване базата
на Дома за политико-възпитателна работа на Универсалната научна библиотека „Пенчо Славейков” –
Варна”.
3 април
Със заповед No.68 на директора на библиотеката са създадени 3 комисии със задача да приемат
сградата, имуществото, техническите средства и библиотечния фонд на бившия Дом за политическа
просвета – Варна.
9 април
С докладна записка до Общинския народен съвет – Варна, се иска отпускане на допълнителни
средства в размер на 200 000 лева за усвояване на новата материална база на библиотеката.
9 август
Библиотеката започва микрофилмирането на 89 тома перидоика с морска тематика в ЕТ „Риджаков”
– Варна.
4 септември – 1 декември
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Детският отдел не работи с читатели. Започва преместването му от помещенията на ул. „Дрин” 1 в
помещенията на II етаж на сградата на бул. „Сливница” 46.
19 ноември
Тържествено е открит новият библиотечен комплекс в сградата на бул.”Сливница” 34. В него се
устройват „Справочно-библиографският и информационен отдел” и сектор „Краезнание”, комплекс
„Технически читални и морско дело”, отдел „Обслужване и читални”, сектор „МЗС”, както и кабинетът
на директора и канцеларията на библиотеката. Материалната база се разширява с 1800 кв. м. разгърната
площ.
31 декември
В сектор „Краезнание” е подреден и оформен систематичният каталог на краеведския фонд.
Създаден е фонд от микрофишове на старата варненска периодика. Разработена и внедрена е
експериментална компютърна система, чрез която се разработва периодичен информационен указател
„Варненският регион в перидичния печат” и се печатат каталожни картички за краеведската картотека.
Започва автоматизацията на отделите „Комплектуване на книжните фондове” и „Обработка и
каталози”.

1991 година
18 февруари
Излиза Постановление No.23 на МС „За усъвършенстване дейността на организациите с нестопанска
цел в областта на културата”, което става основа за прилагането на икономическия механизъм в
дейността на библиотеката.
8 март
Управителният съвет на НЧ „Максим Горки” – Варна, взема решение размерът на годишния наем,
който библиотеката заплаща за ползването на сградата, да бъде завишен от 5000 на 120 000 лева. Това
поставя библиотеката в безизходица.
12 март
Редактиран и даден е за печат „Пътеводител на каталозите и картотеките на УНБ „Пенчо Славейков”
– Варна”.
17 април
Организирана е пътуваща изложба за Моцарт в ДНФ, а след това и в няколко читалища във Варна и в
общините Аксаково, Белослав и Девня.
19 април
Варненската народна библиотека изпраща дарение от книги за бесарабските българи.
1 – 10 октомври
Сектор „Редки и ценни сбирки” е преместен в ново помещение. Завършен е машинният каталог на
старопечатните книги, притежавани от библиотеката, с изключение на книгите на гръцки език.
7 октомври – 5 ноември
В библиотеката се провежда вътрешен квалификационен курс по начална компютърна грамотност.
22 ноември
С активната помощ на библиотеката във Варна се учредява Регионален клуб към „Съюза на
краеведите в България”. За секретар е избрана Кристиана Димчева – зав. сектор „Краезнание” на
библиотеката.
2 декември
В сектор „МЗС” е въведена автоматизирана картотека „Читатели. Поръчки и организации”.
10 декември
Сключен е първият договор между библиотеката и „Барс агенция” – Варна, за отдаване под наем
сутеренните помещения на сградата на Среднощколския отдел.
31 декември
През изтеклата година в отдел „Комплектуване на библиотечните фондове” е въведена в
експлоатация подсистема „Регистрация и отчисления”, съдържаща модулите: регистрация на
библиотечните материали, отчисляване на библиотечните материали, инвентарна книга за книги и
периодика, и книга за движение на библиотечните фондове. Подготвени са данните и печатните изходи
за осчетоводяване на валутната периодика за 1990 година. Набавени и обработени са 16 965
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библиотечни документа. Библиотечният фонд е 722 661 библиотечни документа.
В редовна експлоатация е въведена и база данни „Краезнание”.

1992 година
10 януари
В сектор „Краезнание” е изработен в електронен вариант „Варненски календар за 1992 и 1993
година” (кръгли годишнини на лица и събития).
13 февруари
Американската фондация „Сейбър” и германската „Фридрих Науман” правят дарение на
библиотеката в размер на 1400 тома книги на стойност 12000 долара.
12 март
Закупена е от ЦИНТИ новата версия 3.0 на системата CDS/ISIS, позволяваща работа в мрежа.
15 април
Издаден е биобиблиографският указател „Атанас Мочуров” в тираж 150 екземпляра.
16 юли
Въвежда се в експлоатация новата ОС BSD/386, която дава възможност за изпълнение проекта
„Електронна поща”. Проектът се осъществява с подкрепата на фондация „Отворено общество” – Варна, и
фирма „Цифрови системи” – Варна.
7 септември
Кметът на град Варна издава заповед No.566 за освобождаване на сградата на бул. „Сливница” 46,
заета от библиотеката. (Тази заповед не е изпълнена от библиотеката).
12 октомври
Подписан е договор за сътрудничество и съвместна работа между „Гьоте институт” – София и
Народна библиотека „Пенчо Славейков”.
15 октомври
Писателят Тодор Ризников гостува на библиотеката с дискусия на тема „Корените на родовата ни
памет”.
22 октомври
Библиотеката организира премиера на библиографския указател „Театрална Варна”, съставен от
Любомир Владков с редактор Елена Ляпчева.
2 ноември – 30 декември
Реализирано е усвояването на техниката и операционната система в сектор „Електронна поща”.
Назначени са информационни специалисти.
18 ноември
На основание заповед No.292/20 август 1992 година на кмета на Община Варна, библиотеката
освобождава заеманата от нея и реституирана сграда на бул. „Сливница” 50.

1993 година
5 януари
Библиотеката открива първото в страната звено „Електронна поща” с платени услуги за читателите
(заповед No.17 на директора на библиотеката), желаещи да позлват услугите на глобалната мрежа.
10 – 22 март
Организирана е изложба на библиографските издания на Варненската народна библиотека по повод
110-годишнината на библиотеката.
22 март
Организирани са тържества по случай 110 години от основаването на библиотеката. Програмата
включва: прожекция на видеофилми за варненски културни деятели от края на XIX и началото на ХХ
век, откриване на цикъл изложби и празничен концерт.
6 април
В отдел „Изкуство” е въведена автоматизирана база данни за каталогизация на нотните издания.
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3 май
Библиотеката организира научна конференция под надслов „Аз не жаля нищо за издигането на
Варна” по повод 100 години от рождението на видния културен деец и дългогодишен уредник и
директор на варненската библиотека Добрин Василев. Изнесени са доклади от специалисти на
библиотеката и от негови близки и ученици.
20 май
Тържествено е открита Немската читалня, създадена по сключен с Гьоте институт договор.
Присъства д-р Рудолф Барч – представител на Гьоте институт.
26 май
На основание заповед No.577/7.9.1992 г. на кмета на Община Варна е реституирана сградата на бул.
„Сливница” 48. Библиотеката започва да освобождава сградата.
9 август – 30 октомври
Продължава прекласирането на част от фондовете на Средношколския отдел. Предаден е за печат
библиографският указател „Старобългарска литература”, съставен от Ася Иванова с консултант Димитър
Ефендулов.
20 септември
Издаден е „Своен каталог на получаваните чужди периодични издания в по-големите библиотеки на
Варненска област и Бургаска област през 1991 и 1992 година” със съставител Виолета Иванова.
15 октомври
Библиотеката регистрира Internet European Ip Network Number.

1994 година
22 април
Даден е за печат сборникът „Аз не жаля нищо за издигането на Варна”, съдържащ материалите от
проведената научна конференция по повод 100-годишнината от рождението на Добрин Василев.
10 юни
НБ „П. Славейков” и Дом за литература и изкуства за деца и юноши – София, организират в 37 зала
на библиотеката среща с г-н Махачек – директор на австрийския национален клуб „Приятели на книгите
за деца”, който изнася лекцията „Клубовете на детската книга и тяхната организация в библиотеки,
училища и други”.
10 октомври
Излиза решение на Варненския окръжен съд – I състав по гр. дело 668/94 г., с което се осъжда
Община Варна (респ. Варненската народна библиотека) да освободи и предаде на НЧ „Максим Горки”
сградата на бул. „Сливница” 46.
24 октомври
Получена е заповед на МК, регламентираща библиотеките и броя на получаваните от тях безплатни
депозитни екземпляри, т.е. определя се при какви условия Народна библиотека „Пенчо Слвейков” –
Варна, ще получава безплатни депозитни издания при новите обществено-политически иикономически
условия.
11 ноември
Във фоайето на Община Варна, със съдействието на Варненска народна библиотека, е подредена
изложба на Франкфуртския панаир на книгата. Експонирани са 2650 книги и списания на 285
издателства от Федерална република Германия, с участие на издателства от Швейцария и Австрия.
31 декември
Излиза от печат „Каталог на възрождениските книги и периодични издания, съхранявани в Народна
библиотека „Пенчо Славейков” – Варна.
Издаден е библиографският указател „Път към здравето без лекарства” със съставител Добринка
Атанасова и консултант д-р Здравко Бъклев.
В сектор Електронна поща през годината са регистрирани 168 постоянни потребители, 21 от които са
с постоянен електронен адрес. Издадено е „Ръководство за ползване на електронната поща”.

1995 година
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8 май
На проведения национален семинар „Информационните възможности на библиотеките. Изграждане
на библиотечните мрежи като част от светновния обмен на информация” участва инж. Теодора
Стоичкова от Варненската народна библиотека.
15 юни
На заседание на Комисията по култура към Общинския съвет е предложено библиотеката да получи
подблоковото пространство на новостроящата се сграда на ул. „Ген. Паренсов” 3.
17 – 30 юни
С подкрепата на Internet Society инж. Радка Калчева участва в практикум и годишна конференция в
Хонолулу – Хавай, като част от професионалната й подготовка.
28 юни
53-тата сесия на Общинския съвет – Варна, разглежда въпроса за учредяване на фонд, в който да
постъпват 10% от финансовите средства при приватизация или даване под наем на общински имоти, с
цел изграждане на нова библиотечна сграда. Заседанието на сесията се проваля и решението не е взето.

1996 година
11 януари
Основано е дружеството на библиофилите „Добрин Василев” от служители на библиотеката и
граждани – любители на книгата.
31 януари
Излиза ПМС 19 „За приемане на Наредба за статута и дейността на библиотеките и
взаимоотношенията им в националната библиотечна мрежа”. НБ „П. Славейков” – Варна получава статут
Регионална библиотека.
2 април
Издаден е библиографският указател „100 години Априлско въстание”. Съставител е Емилия
Милкова.
25 април
Издаден е библиографският указател „Пенчо Славейков” (1866 - 1912)”. Съставител е Емилия
Милкова.
16 – 17 май
Съвместно с факултет „Славянски филологии” на СУ и със съдействието на клуб „Отворено
общество” - Варна, НДФ „13 века България” и Радио Варна, библиотеката организира научна
конференция на тема „Пенчо Славейков и българската култура”, с научен ръководител д-р Милена
Кирова. В конференцията участват библиотечни и музейни специалисти, университетски преподаватели
от Варна, София, Пловдив, Шумен, Велико Търново и Благоевград.
31 декември
От 1996 година библиотеката получава техническа възможност за достъп до Интернет в отделите
Справочно-библиографски и информационен, и „Автоматизация на библиотечните процеси”.

1997 година
11 – 12 май
Библиотеката, съвместно със СУ „Св. Климент Охридски” и вестник „КИЛ”, организира национална
конференция, посветена на 100-годишнината от смъртта на Алеко Константинов, на тема „Бай Ганьо и
българският психосоциален модел”.
21 май
Съгласно Решение на Общинския съвет – Варна, библиотеката е удостоена с грамота и става носител
на награда”Варна’97” за издателска и краеведска дейност, популяризиране културата и историята на град
Варна и за литературен и научен принос.
7 – 15 юни
„Библиотеките и библиотечните асоциации в променящия се свят: нови технологии и нови форми на
сътрудничество” е темата на IV-тата Международна конференция „Крим – 97”, проведена под егидата на
ИФЛА в Судак – Автономна република Крим. Доклад на тема „Обучението на потребителите в

125 години Варненска библиотека

47

библиотеките” изнася гл. библиотекар Емилия Милкова.
4 – 5 декември
Библиотеката е инициатор и организатор на Национална кръгла маса на тема „Автоматизация и
Интернет в справочно-библиографската и информационната дейност” с водещ Таня Войникова от НБКМ
– София. Участват специалисти от почти всички научни библиотеки от страната.
10 декември
Започва пренасянето на фонда на отдел „Изкуство” от ул. „Бр. Шкорпил” 24 в новите помещения на
ул. „Генерал Паренсов” 3.
12 – 14 декември
На проведената в София под егидата на ИФЛА работна среща „Интернет в балканските библиотеки”
взе участие гл. библиотекар Емилия Милкова.
декември
Съвместно с Централния държавен архив библиотеката издава био-библиографията „Димитър
Шишманов (1889 - 1945)”, съставен от Елена Ляпчева и Мария Китова. Изданието излиза с подкрепата на
НДФ „13 века България” и съдействието на издание „Всичко за Варна”.

1998 година
16 януари
Тържествено е открит отдел „Изкуство” в новото му помещение в подблоковото пространство на
сградата на „Ген. Паренсов” 3. Варненските художници Владимир Иванов, Веселин Начев, Красимира
Генова, Роберт Баръмов, Михаил Ковчинов, Васил Василев и Дора Съботинова подаряват свои картини и
графики на отдела.
20 януари
Людмила Стоянова подава оставка и напуска по собствено желание длъжността директор на
библиотеката.
22 януари
За изпълняващ длъжността директор на библиотеката, считано от 20 януари, кметът на Община
Варна назначава Марин Дончев Маринов – досегашен заместник – директор.
3 април
Избраният чрез конкурс, проведен от Община Варна директор на библиотеката Емилия Милкова
встъпва в длъжност. За пръв път за ръководител на библиотеката е назначен библиотекар –
професионалист.
29 юни
Директорът на библиотеката Емилия Милкова е в платен отпуск извън страната. В нейно отсъствие
секретарят на Община Варна Николай Бояджиев, в присъствието на областния прокурор и съдия –
изпълнител П. Денчева, отправят към директора М. Маринов, заместващ директора съгласно вътрешна
заповед, ултимативното искане за освобождаване на I и III етажи от сградата на бул. „Сливница” 46 от 1
юли 1998 година. Така след 56-годишно пребиваване, библиотеката е принудена да напусне тази сграда.
1 юли – 30 септември
Библиотеката не работи с възрастни читатели, тъй като се прави разместване на библиотечните
фондове.
12 ноември
По предложение на директора на библиотеката, на сесия Общинския съвет – Варна, взема решение за
предоставяне на помещение за книгохранилище на ул. „Македония” 102 за срок от 10 години.
3 – 4 декември
По покана на Гьоте институт и „Алианс франсез” директорът на библиотеката г-жа Емилия Милкова
участва във II Международна конференция „Обществените библиотеки в нова Европа” в Прага.
29 декември
Комплектувани са 10 200 библ. документа, фондът наброява 777 266 библ. документа.

1999 година
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16 януари
Предоставените помещения на ул. „Македония” 101 са оборудвани и започват да функционират.
1 март – 30 октомври
Извършва се подмяна на физическата структура на мрежата: ново окабеляване, нови мрежови
контролери и нова настройка на софтуера в основната сграда на библиотеката.
март
В отдел “Изкуство” започва да функционира студио за прослушване и презапис.
15 април
Фотографии и пощенски картички по проект „Стара Варна” са експонирани в сградата на
Средношколския отдел на ул. „Братя Шкорпил” от „Барс агенция” – Варна, и отдел „Краезнание”.
3 май
Започва изграждането на уебсървъра на библиотеката.
19 – 21 май
Библиотеката, съвместно с Националния център на книгата при МК – София, и Асоциацията на
Регионалните библиотеки в България, организира научна конференция на тема „Книгата – между
традицията и съвременните технологии”. Извършена е демонстрация на уеб-страницата на библиотеката.
1 юни
В Детския отдел започва поддържането в електронен вид на литературната и систематичнотематичната картотека.
1 – 3 юни
Специалисти от библиотеката участват в Националната конференция на СБИР „Библиотеките през
новото хилядолетие – свободен и равен достъп до информация”. Инж. Радка Калчева изнася доклад
„Приложение на интернет-технологията в справочно-информационната дейност на Регионална
библиотека „Пенчо Славейков” – Варна.”
юли
В отдел „Краезнание” започва експеримент по прехвърляне на базите данни, поддържани в
библиотеката, за работа под новата операционна система UNIX.
август
Писма в бутилка – послания до Нептун, изпратиха читатели на Детския отдел по време на Седмицата
на морето.
Библиотеката се включва като страна – партньор по проекта „Sister Libraries” между Асоциацията на
библиотекарите в щата Колорадо – САЩ и СБИР.
1 октомври
Отдел „Изкуство”, съвместно с факултета „Изкуство, култура и масови комуникации” на ВСУ
„Черноризец Храбър” и Институа за култура към БАН, организира научна конференция
„Посттоталитарният град”. Участва водещият бритнаски урбанист проф. Ейтман Джадж.
декември
За първи път в страната Варненската библиотека внедрява базите данни ISIS под UNIX.
Излезлият от печат библиографски указател „Любомир Владков – живот и творчество” е първият
указател на библиотеката, издаден паралелно и в интернет.
21 декември
В резултат на проведена анкета с повече от 100 известни варненски личности, е организирана
изложбата „Книгите, с които ще посрещнем новия век”.
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III. „КНИГАТА, С КОЯТО ЩЕ ПОСРЕЩНА НОВИЯ ВЕК” (анкета)
ХХ век бе изпратен с анкета на 100 известни варненски общественици и дейци на
културата и науката, читатели на библиотеката. В последните дни преди Коледа
участниците бяха поканени на среща при откриването на изложбата "Книгата, с която
ще посрещна новия век". Наред с посланието за вечната книга, провокирано чрез
въпросите: ”Коя книга ще подкрепя духа ви и през новия век”, “Кога и как я открихте
за себе си”, “Коя книга, бихте определили като българското послание към бъдещето”
на празничното събиране се потърси не само обобщаващ анкетата отговор, но и
атрактивното емоционално преживяване. Читателското послание към бъдещето бе
съчетано с гостуваща изложба от стъклени уникати на галерия “Витра”. В очакване за
новото хилядолетие, истинско вглеждане навътре чрез книги, свещници и огледала –
светлина и образи. И слово.
Благодарим на варненци, които откликнаха на анкетата.
Обобщавайки данните, прави впечатление, че най-висок процент (32 %) от
анкетираните, за отговор на първия въпрос Коя книга / книги ще подкрепя духа Ви и
през новия век? - са посочили конкретна книга. Най-често срещаните заглавия тук са
Библията, „Малкият принц” на Екзюпери, „Строителите на съвременна България” на
Симеон Радев. Половината от анкетираните не са се задоволили само с една книга и са
предпочели да споделят повече от едно заглавие от различни автори.
От отговорите на втория въпрос Кога и как я открихте за себе си? - се разбира, че
най-активно, вълнуващо и запомнящо е четенето на книги през ученическите и
студентски години (над 30 %). Не е за пренебрегване и процентът анкетирани (10 %),
които препрочитат любимите си книги в разни периоди от своя живот.
По отношение на третия въпрос Коя книга / книги бихте определили като
българското послание към поколението на бъдещето? - около 38 % са посочили
конкретно заглавие и автор. Сред най-предпочитаните български книги са
„Строителите на съвременна България” на Симеон Радев, „Записки по българските
въстания” на Захари Стоянов, „Българският Великден” на Тончо Жечев, „Бай Ганьо”
на Алеко Константинов, „Антихрист” на Емилиян Станев, „Тютюн” на Димитър
Димов, „Хайка за вълци” на Ивайло Петров.
Прави впечатление изборът на участниците в анкетата на Регионална библиотека
„Пенчо Славейков”. Посочени са книги, знакови за света и България през ХІХ и ХХ
век, книги, градили европейския културен ареал и европейското самочувствие на
българина.
Книги, залегнали в христоматиите на родната и световната култура.
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Раздел 2. В двадесет и първи век
I. БИБЛИОТЕКАТА В НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ

НОВИ УСЛОВИЯ
XXI век постави библиотеките на “кръстопътя на информация и култура”.
Информацията в съвременното общество придобива все по-голямо и важно значение;
наличието на информация и достъпността до нея са основен фактор на общественото и
икономическото развитие. Нараства значението на библиотеките и на останалите
институции, даващи свободен информационен достъп. В новите условия се налагат и
нови форми на създаване и обработка на информацията. Библиотеките вече не са
статичен феномен, оставащ непроменен през вековете, а напротив – отвориха се към
новите технологии, опознаха и проектираха тяхното прилагане.
Изправена пред пазара на информацията, традиционната библиотека е задължена да
налага въвеждането на нови услуги, да създава нов по вид и специфика културен
продукт.
Промените на читателската аудитория имат различни характеристики и измерения.
Нараства броят на посещенията, заетите библиотечни материали и потребителското
търсене. Схващането, че читателят е длъжен да се задоволява с това, което
библиотеката му предлага, се променя – библиотеката е тази, която трябва да се
приспособи към него. А това предполага диагностика на потребителското търсене,
съкращаване на времето, необходимо за подготовка на услугите, извършване на
услугите не само чрез наличните в библиотеката ресурси, но и използване на чужди;
пълно съобразяване с потребителските изисквания за езиков, хронологичен и видов
обхват на включените в издирването материали, тясно сътрудничество с други
информационни центрове.
Идеята за „Виртуалната библиотека”, изградена на една качествено нова
информационна инфраструктура, е една от стратегическите задачи на РБ „П.
Славейков”. Именно това налага да се работи за създаване и утвърждаване на
електронните каталози, пълнотекстовите бази данни, дигиталните сбирки, разкрити
пред широката читателска аудитория, използвайки разнообразието от похвати и
ресурси, които предлага Интернет.
Традиционните каталози във фишов вариант все по-малко отговарят на
съвременните тенденции за рационално и максимално по обхват обслужване.
Електронният каталог, с по-голямата си комбинативност и възможности за търсене
(ключови думи, предметни рубрики), е по-лесен за опериране от страна на читателя, подобронамерен към него, а с отворената си визия и по-достъпен.
ИНОВАЦИИ В БИБЛИОТЕЧНОТО ПРОСТРАНСТВО
Предизвикателствата, породени от новите информационно-комуникационни
технологии, засилиха иновационния подход в РБ „Пенчо Славейков“ и я наредиха сред
водещите публични библиотеки в страната. Библиотеката разполага с локална мрежа,
„електронна” информационна система за обслужване на читатели, оn-line каталог на
книжни и некнижни носители, каталог на периодични издания (засега е само на
разположение в локалната мрежа), своден каталог на чуждестранните периодични
издания (получавани в по-големите библиотеки на североизточна България),
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тематични електронни картотеки, мултимедийни електронни издания.
Локална мрежа
Създадена през 1994 г., когато е инсталиран първият сървър. Предвид динамиката
на новите технологии, мрежата е преструктурирана и осъвременена през 1999 г.
www.libvar.bg
Интернет страницата на библиотеката е в световната мрежа от 1998 г. Поддържа
актуална информация за библиотеката, динамично развиваща се във времето. От 2007 г.
има нова концепция на представяне. Добавени са подстраници на отделите на
библиотеката. Провокация за творческо мислене и креативност към колегите от всички
отдели.
On-line каталог на книги и некнижни носители на информация
Стартирал през март 2003 г. Специализираният библиотечен софтуер, разработка на
отдел Информационни технологии, обособява нова on-line работна среда за обработка и
каталогизация на библиотечните документи, лесен за навигиране с приятна визия.
Предимствата на каталога: бърза информация, дистанционна справка, увеличени опции
за търсене, препратки. Каталогът може да се ползва както на обособени читателски
места в библиотеката, така и навсякъде по света, където има интернет достъп.
Интегрирана библиотечно-информационна система за обслужване на читатели
Автоматизираната система за регистрация на читатели и заемане на библиотечни
документи стартира на 1 септември 2004 г. Софтуерът е създаден от фирма „Цифрови
системи”, адаптиран в синхрон и взаимовръзка с каталога на книги и некнижни
носители на информация. Информацията за читателите и заетата литература е
обособена в единна база данни, която е достъпна от всяко работно място в
библиотеката.
Своден каталог на чуждестранните периодични издания
Включва чуждестранните периодични издания, получавани в по-големите
библиотеки в североизточна България от 1998 г. Първата по време разработка на отдел
Информационни технологии за on-line среда. От 2007 г. се поддържа и своден каталог
на Американските читални.
Мултимедийни издания
Първият мултимедиен библиографски указател „Пенчо Славейков“ е издаден през
2003 г., а през 2004 г. излиза „Николай Лилиев“, като мултимедийното издание е с
атрактивен интерфейс, съдържа библиографски данни и текстова информация,
съчетани с графика, звук и видео.
Мултимедийните издания са предшествани от електронни библиографии: Борис
Георгиев di Varna (1998), Любомир Владков (1999), Йордан Радичков (2000),
Евксиноград (2002).
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Активната потребност от информация и прилагането на американския опит за
библиотеките довежда до изграждането на обществено-информационен център (ОИЦ)
във Варна. Той се реализира като “фокусно място” в реалната библиотека, откъдето
тръгват информационните процеси, като “информационен съветник” в on-line режим.
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Освен традиционните библиографски справки, центърът предлага интернет достъп,
ползване на специализирани бази данни – CIELA и EBSCO, както и нов вид услуги –
сканиране и е-доставка за читатели на библиотеката.
Широтата и пълнотата на темите, развити на web-страницата ни с полезни връзки,
довеждат до намаляване обема на поръчаните бързи справки в реално ситуирания в
библиотеката ОИЦ. Част от потребителите ни се справят сами успешно с
предоставената от нас информация в мрежата с реална възможност и за дистанционна
работа. Това е успех за центъра, а същевременно поставя началото на нови тенденции
за развитието му, именно превръщането му в обучителен център за придобиване на
знания и умения за използване на информацията - като научна материя.
Това отразява и промяната в отношението към обществената информация от страна
на библиотечните специалисти и необходимостта да се търсят начини пред гражданите
да се представят възможностите на новите информационни ресурси в човешки диалог,
отчитайки възрастовите особености на потребителите.
„При Вас разбрах, как се преодоляват бариери” (Благой Иванов, 70 г. при успешното му
справяне с изпращане на писмо със снимки до дъщеря му в САЩ)
„В центъра написах дипломната си работа, тук намерих спокойствието и тишината на
библиотеката, съчетана с възможностите на новото време, достъпни за всеки” (Илияна
Петкова, студентка ИУ- Варна)
„Вашият център е част от моето творчество, квалифицираната помощ, която
получавам, е мотивът, който ме води при Вас “ (Мария Липискова, автор в “Литернет”)

В ОИЦ намират своето естествено място и други проекти, в които библиотеката
участва. От месец март 2007 г. функционира обособено място за хора с увреждания,
специализиран софтуер, предоставен по проект “Достъп до електронна информация за
лица с увреждания в българските библиотеки”. Негова цел е да се създаде модел за
информационно обслужване на лицата с увреждания в библиотеките, базирано на
електронни ресурси и интернет. Друг проект, реализиран в центъра, е „Дигитални
фондове на периодични издания”.
Традиционната библиотека се превръща в средище за диалог на гражданите, в техен
партньор и помощник, в отстояване на правото им на достъп до информация и знания.
МУЛТИМЕДИЙНИ ИЗДАНИЯ
„Пенчо Славейков”(2003)
Библиографията е изготвена в посоката на развитие на информационното
обслужване в библиотеката – навлизане на новите технологии, създаване на атрактивна
мултимедийна среда, стремеж за непрекъсната комуникация с читателя, при условията
на все по-улеснен достъп до информацията и знанието. Указателят съчетава
библиографското описание със словото на Пенчо Славейков, с художествения албум,
нотната партитура, художественото изпълнение на поезията му и музикална
интерпретация.
Мултимедийната библиография е реализирана по повод 120-та годишнина на РБ
„Пенчо Славейков” и е посветена на патрона на библиотеката. Издава се като
продължение на излезлия през 1986 г. указател "Пенчо Славейков - 120 г. от
рождението му" и включва в себе си и излезлия през 1996 г. указател "Пенчо Славейков
- 130 г. от рождението му". Библиографията представя творчеството на Пенчо
Славейков и литературата за него, публикувани през периода 1986-2002 г. Тя излиза в
on-line режим, в електронен вариант на CD-ROM и като печатно издание.
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За първи път библиотеката предлага издание във варианти, отразяващи широкия
диапазон на читателските нагласи и търсения – от традиционния книжен модел (с богат
илюстративен материал) до съвременните електронни варианти за поднасяне на
информацията, с усещане и привкус за лесен достъп и атрактивност.
„Николай Лилиев” (2005)
Мултимедийният библиографски указател е посветен на 120-та годишнина от
рождението на виртуозния майстор на стиха, един от най-видните представители на
символизма в българската литература, поет и преводач, академик. Библиографията
представя творчеството му – дълбоко преживяна изповед на стремящ се към
съвършенство богат творчески дух, и изследванията, посветени на личността и
произведенията му.
Библиографията е развита в пет дяла: Творецът; Публикации за живота и
творчеството на Николай Лилиев; Николай Лилиев и Варна; Писма, спомени, срещи;
Николай Лилиев в изкуството.
В библиографския указател са включени изображения и звукови файлове,
факсимилета, нотни текстове, портрети, илюстрации, песни и рецитации.
БИБЛИОТЕКАТА И НОВИТЕ КОМУНИКАТИВНИ РЕАЛНОСТИ
Освен активното навлизане на новите технологии и възможностите, които те
отварят, ред други причини променят облика, функциите, обществената роля на
библиотеките в новия век. Глобализацията в световен мащаб, която синхронизира
сродните организации, подтиква ги да си сътрудничат в един или друг аспект;
търсенето на свое специфично място в информационната епоха, налагането на нови
приоритети за културните институции; споделянето на обществени отговорности и
ангажименти; участието в културния календар на страната и в чужбина, инициирането
на нови обществени събития; укрепването на познанието и вниманието към родното,
към родния край, към родния град – всичко това разшири библиотечните реалности,
преструктурира комуникативните умения. Регионална библиотека „Пенчо Славейков”
натрупа достатъчно опит с участието си в различни международни и местни проекти, в
организирането на конференции, изложби, инициативи, в обмяната на библиотечен и
иновативен опит.
Представяме акценти от дейността на библиотеката и събитията в годините на
новото хилядолетие, с надеждата да спомогнем за раждането на нови идеи.
ПРОЕКТИ


Участия в международни проекти:

СТАРА ВАРНА
Инициативата е осъществена съвместно от “Барс агенция”, Музей по история на
Варна, Държавен архив - Варна и отдел “Регионална история” на библиотеката.
“Стара Варна” е проект, целящ да представи общественото развитие на един град
посредством най-достоверния документ – фотографията, и да го съхрани за идните
поколения. Галерията от стотици образи, запечатани от познати и непознати
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фотографи, представлява едно пътуване във времето. Проектът създава публична
колекция, неподвластна на разрушителната сила на времето, съпричастна на
постиженията на града в широкия спектър на обществения живот. С тази инициатива
библиотеката е включена в насоките на проекта PULMAN за дигиталните библиотеки в
частта си “примери от практиката”.
Резултатите: над 1500 дигитализирани пощенски картички и снимки, постоянно
разрастване и обогатяване на фонда на проекта. „Всичко за Стара Варна” ражда идеята
за ретро пейзажа, разкрива нови творчески хоризонти за вграждането му в нашето
съвремие. Проектът е многократно представян в масмедиите на Варна, на срещи с
официални гости на града от Европа и САЩ, пред историци и пред Съюза на
краеведите в България, пред най-взискателната публика – варненските деца, открили
„изчезналия” град.
SISTER LIBRARIES / Библиотеки-партньори
Началото е поставено още през 1999 г. и е съвместна инициатива на Асоциацията на
библиотеките в Колорадо, САЩ, и Съюза на библиотечно-информационните
работници в България. На 31 май 2000 г. РБ "Пенчо Славейков" е обявена за официална
библиотека партньор на публичната библиотека в гр. Болдър, щат Колорадо, САЩ.
Целта на проекта са обществените и училищните библиотеки от България да си
сътрудничат с американски библиотеки, като се фокусира вниманието към програми за
деца и тийнейджъри. Библиотеките участват в съвместни дискусии; предоставят
възможност за общуване между професионалистите; осигуряват активно
взаимодействие между библиотечните общности, като неделима част от процеса на
взаимно разбиране между различните общества, култури, история и традиции.
Варненската библиотека е една от петте библиотеки в България, избрани да се
включат в Националния проект за побратимяване между български и американски
библиотеки от щата Колорадо. По този повод във Варна гостува главният координатор
на проекта Нанси Болт. На официална среща с Кирил Йорданов, кмет на Варна, тя
връчи специален плакет на градоначалника и на домакините от РБ “Пенчо Славейков”
и представи целите и насоките на проекта.
Продължение на дейностите по проекта са гостувания на делегации от библиотечни
специалисти, обмен на информационни източници, специализиция на български
библиотекари в САЩ: в нея от варненската библиотека са включени Емилия Милкова и
Радка Калчева. Опитът и успешното сътрудничество създават предпоставки за развитие
на последвалия Американско-български проект за библиотечен обмен – ABLE.
ПУШКИНСКА БИБЛИОТЕКА
Мегапроектът "Пушкинска библиотека" е подготвен и разработен във фондация
„Отворено общество” - Русия. Целта на проекта е подкрепа на българските библиотеки
с рускоезична литература, като заглавията са подбрани от експерти и са разпределени в
14 области на знанието. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фондация
“Отворено общество”. Получената рускоезична литература
е представена във
фондовете на библиотеката.
EIFL Direct / Електронна информация за библиотеките
Съвместен проект на Институт "Отворено общество" - Будапеща и една от найголемите компании в света за абонамент на периодични издания в електронна и
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печатна форма - EBSCO Publishing.
Проектът осигурява достъп до пълнотекстови бази данни, обединяващи повече от
3000 списания, вестници, брошури и справочници, главно в областта на социалните и
хуманитарните науки. След завършването на проекта през 2004 г. базите данни на
EBSCO Publishing могат да се ползват чрез коопериран абонамент, споделен от
членовете на Български информационен консорциум (в това число и РБ “П.
Славейков”).
Тези бази данни многократно разширяват информационните възможности на
библиотеките. На потребителите се осигурява достъп до специализирани и научни
пълнотекстови бази данни, осъществяван on-line, на CD-ROM или на DVD-ROM.
PULMAN Network
Проектът Pulman Network стартира в рамките на изследователската програма на
Генерална дирекция "Информационно общество" на Европейската комисия, работеща
за изграждане на леснодостъпно информационно общество. Европейските публични
библиотеки и културни организации трябва да играят жизненоважна роля в развитието
на една нова електронна Европа. Проектът Pulman Network стимулира и насърчава
споделянето на опит в областта на политиката на развитите страни и практиката в
използването на дигиталните технологии в публичните библиотеки и другите културни
организации, които функционират на местно и регионално равнище.
Регионална библиотека "Пенчо Славейков" участва в Пулман мрежата с проект "Стара
Варна".
СТЕНА НА МЕЧТИТЕ
„Стена на мечтите” е керамично пано от 140 плочки (една за всеки от участниците),
обединено от детските мечти. Керамичното пано е експонирано във
фоайето на Детски и средношколски отдел. Изпъстрено с цветовете на
фантазията на малките художници, то е послание за хармоничен свят, в
който „Всички сме различни, но имаме равни права”.
Проектът е реализиран по идея на Сали Хиндман, американски активист за правата на
детето, дом „Гаврош” и художничката Биляна Стремска. Финансира се от американски
спомоществователи. Проектът стартира през 2002 г., като за реализацията му са
поканени да участват деца от ІІ – ІV клас от три варненски училища: ОУ ”Паисий
Хилендарски”, ОУ “Стоян Михайловски” и ОУ “Васил Левски”.
CALIMERA
Проектът КАЛИМЕРА организира и подготвя местните културни институции за
новата им роля на ключови фигури при превръщане на иновативните технологии в
полезни услуги за обикновените граждани – поставяйки европейското културно
наследство в услуга на гражданина.
Съществен елемент е стремежът на Европа към подход със засилваща се ориентация
към човека. Подход, при който технологиите се използват от и за гражданите,
позволявайки на всеки да се присъедини към информационното общество. Отчитат се
специфичните потребности на младите хора, хората с увреждания, както и проблемите,
свързани със застаряване на населението. Новите услуги изискват нови средства и
преди всичко - нов начин на мислене.
Мрежата на КАЛИМЕРА покрива 42 страни, между които са всички страни членки
на ЕС. РБ “Пенчо Славейков” участва в мрежата на КАЛИМЕРА с проект „Стара
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Варна”.
ABLE / Обмен на библиотечен опит
“Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество. Развитие на обществени
информационни услуги.”
Проектът е финансиран от Държавния департамент на САЩ. Партньори по проекта
са: Фондацията към Ресурсния център за международна дейност в Айова (САЩ) и
Съюза на библиотечните и информационни работници (СБИР) в България. Целите на
проекта са: увеличаване възможностите на българските библиотеки за осигуряване на
обществени информационни услуги; използване на партньорските библиотеки като
среда за споделяне на информацията; развиване на постоянна мрежа, съставена от
български и американски библиотеки; възможност за повишаване на авторитета и
значението на библиотеката за гражданите в общината, чрез развитието на нови
информационни услуги, които не са традиционни. От българска страна участват 18
обществени библиотеки от 17 града на страната.
В РБ „Пенчо Славейков” от 19 януари 2004 г. е развит пилотен проект за
Обществено-информационен център. Библиотеката е домакин на редица семинари,
обмен на опит, обучения и квалификации, свързани с изграждане на информационни
центрове. На специализация в САЩ са изпратени двама представители на Варненската
библиотека – Галина Дойчева и Наталия Ангелова. Изграденият уеб-сайт на пректа се
поддържа от специалисти от РБ “Пенчо Славейков”: www.ableportal.bg
AITMES / Прилагане на мобилните информационни технологии в сферата на
образованието и библиотеките
Европейски проект по програма „Сократ” и подпрограма „Минерва” на
Европейския съюз.
Основната цел е разработване на успешни стратегии за издигане на
информационната грамотност на специалистите в сферата на образованието и
библиотеките, придобиване на умения да се приложат методите на мобилното
образование, новите начини за комуникация. Проектът включва провеждане на работни
срещи и семинари в страните-участници и мултиплицирането им на регионално ниво.
Обучението се реализира чрез разиграване на множество реални сценарии. Опитът,
анализът и наблюдението на тези "сценарии", при приложението им в няколко мрежи
отвън и вътре в системата, дава възможност за изготвяне методология на процеса. Това
е стъпка в посока повишаване квалификацията на специалистите – учители и
библиотекари, ангажирани с проекта.
Варненската библиотека е първата в България публична библиотека, която участва
самостоятелно в такъв голям и амбициозен проект, свързан с обучението на
подрастващите чрез новите информационни технологии. Той се реализира съвместно с
представители на училища и библиотеки от страни-членки и кандидат-членки на
Европейския съюз – Испания, Италия, Гърция, Словения, Унгария, Литва, Турция и
България.
По проекта РБ “Пенчо Славейков” участва в поредицата международни семинари –
процес на усвояване на мобилните информационни технологии стъпка по стъпка,
адаптирането за изграждане на обучителен модел и анализ на получаваните резултати.
Реализира три регионални тренинг семинара за специалисти, за популяризиране на
културно-историческото наследство, създаване на бази данни и изграждане на нов тип
комуникация, основани на новата европейска практика „играй и учи”, включваща
игрови ситуационни задачи и минимум от знания и умения. В тях участниците
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получават възможност да се включат в създадения за целта уебсайт със снимки. На
базата на цифрови фотоапарати или мобилни телефони те представят най-интересните
културни и исторически забележителности на старата и новата част на гр. Варна.
След цикъл от лекции, практически упражнения и семинари в различни държави от
страна на партньорите, от България РБ “Пенчо Славейков” е домакин на международен
семинар от 27 до 31 октомври 2006 година: експериментира се новата уеб-платформа за
работа. За успешното си представяне библиотеката получава допълнително
финансиране за осъществяване на втори, контролен на разработения в Унгария,
тренинг за сравнителен анализ при изграждане на модела на обучение.
Особен акцент е използването на устройства като 3G телефоните, PDA, GPS и
джобните компютри, които работят в GPRS, WIFI и UMTS мрежите. Като партнъор
библиотеката получава специален софтуер за обработка на данните и възможност за
представяне на уебсайта.
I. Участия в национални проекти:
ПОМОЩ ЗА КНИГАТА
Проектът стартира през 2004 г. като инициатива на Националния център на книгата
към Министерство на културата с цел да обогати фондовете на библиотеките.
Отпуснати са средства в помощ на комплектуването, с които са закупени библиотечни
материали от различни области на знанието и художествена литература, предназначена
за всички отдели на библиотеката. Във фонда на РБ “Пенчо Славейков” са постъпили
835 заглавия, преобладаващата част от които са от български автори.
ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В
БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ
Съвместен проект на СБИР и Британски съвет, с участието и на РБ „Пенчо
Славейков”. Той е насочен към необходимостта от откриване на електронни
информационни източници в мрежата, които да подпомогнат образователното и
професионалното развитие на хората с увреждания в България; към създаване на модел
за предоставяне на библиотечни и информационни услуги на хора с увреждания в
българските библиотеки, на основата на електронната информация и съвременните
информационни технологии, в съответствие с традициите на българските библиотеки и
водещия британски опит.
В рамките на проекта през март 2005 г. Варненската библиотека получава
специализиран софтуер за незрящи „JAWS for Windows” и софтуерния продукт „Speech
Lab 2.0”, осигурен от Фондация “Хоризонти”. Обособено е читателско място за
незрящи в Информационния център на библиотеката с възможност за ползване на
интернет и електронни документи и услуги.
II. Участие в регионални проекти:
КОРУПЦИЯ И ГРАЖДАНСКА КУЛТУРА
От 2000 г. фондация "Град и култура" работи по дългосрочна програма "Гражданска
култура". С нея се цели младите хора да бъдат насърчени към по-активно и мотивирано
гражданско поведение. Стремежът е да се обединяват усилията на институциите на
местната власт във Варна и региона, както и учебните заведения за постигане на поголяма прозрачност в управлението и подобряване на гражданското образование.
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Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Клуб "Отворено общество" Варна, Американската агенция за международно развитие, Института за устойчиви
общности и Център за изследване на демокрацията, и Община Варна.
ЛЯТНА ДОБРОВОЛЧЕСКА ПРОГРАМА В БИБЛИОТЕКАТА
Проектът e иницииран от дирекция “Младежки дейности и спорт” на Община Варна
и се осъществява със съдействието на обществени институции, приели младите хора за
летен стаж. Участниците основно са ученици и по-малко студенти. Те оказват
съдействие на организации и институции от различните сфери на обществения живот
през летните месеци. Младите хора работят по 4 часа всеки ден през месеците юли и
август, без да получават възнаграждение за това.
През 2007 г. библиотеката е сред 15-те организации и институции, приемащи
доброволци. За своята дейност участниците получават дипломи и материални награди.
РБ „Пенчо Славейков” получава признание за успешната работа с доброволци, приз и
картина за отличие.
ПЪРВИ ВАРНЕНСКИ САЛОН НА КНИГАТА
Проведен е от 29 март до 2 април 2007 г. в Двореца на културата и спорта – Варна
по инициатива на Асоциация „Българска книга” и дирекциите „Младежки дейности и
спорт”, „Образование” и „Култура и духовно развитие” на Община Варна.
Организирани са няколко прояви за ученици от града: 1) Състезание в библиотеката. 2)
Конкурс „Най-старата книга в домашните библиотеки на Варна”. 3) Работилница за
подвързване на стари книги. 4) Книгата на моите мечти. 5) Срещи с писатели,
преводачи и илюстратори на книги.
Състезанието, чийто домакин е РБ „Пенчо Славейков”, се провежда в няколко
кръга:
- възможност за търсене на специално подбрани за целта книги, чрез използване на
традиционните (фишови) каталози и чрез електронния каталог;
- четене на текст с разбиране;
- четене на информация от таблици и диаграми.
Специалистите от библиотеката съдействат активно в реализацията на различните
кръгове и подпомагат комисията при излъчване на крайния победител.

КОНФЕРЕНЦИИ
„Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в
демократичното общество” (Евксиноград, 2002)
Националната конференция е организирана от СБИР и РБ "Пенчо Славейков” с
подкрепата на Американски център – София. Основната цел на конференцията е на
базата на проучването на водещия опит на американските и европейски публични
библиотеки и успешните български проекти да се обсъдят нови инициативи за
активизиране ролята на публичните библиотеки в България в разширяването на достъпа
до информация в нашето общество.
В конференцията участват 60 специалисти: ръководители на регионални, общински
и читалищни библиотеки; представители на НБКМ и Централната библиотека за слепи;
представители на Министерство на културата, Министерство на регионалното
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развитие, Държавната агенция за информационни технологии към Министерството на
транспорта и комуникациите; членове на Управителния съвет на СБИР; представители
на местните власти; представители на Центъра за продължаващо образование на
библиотекарите към СБИР; библиотекари, посетили САЩ по Програмата на
Държавния департамент за чужди посетители.
Работата на конференцията протича в три сесии: Публичните библиотеки – обект и
субект на демократичното общество; Сътрудничество между американските и
българските публични библиотеки – иновационни практики; Коопериране на
библиотеките в електронна среда.
Предложенията, обединили участниците в конференцията, са обобщени в
резолюция за културната политика и публичните библиотеки като част на
демократичното общество.
„Библиотеката, четящият човек и предизвикателствата на 21 век” (2003)
С конференцията, проведена от 7 до 9 май 2003 г., приключва първата част от
празниците, посветени на 120 годишнината от създаването от варненската библиотека
„Пенчо Славейков”. Началото им е на 21 март – датата на нейното създаване.
Човекът от книгата – човекът на книгата. Целта на конференцията е да се
потърсят различни гледни точки към четенето като акт на изграждане на мислещия
човек; нетрадиционни методи на въздействие за пробуждане на интереса към четене;
технологиите и читателските интереси; процесът на интерпретация.
Работата на конференцията протича в четири сесии: Библиотеката – пътища и
предизвикателства; Библиотеките и книгите на бъдещето; Библиотеката и новите
технологии; Библиотеката и обществените процеси.
Изслушани са 28 доклада на библиотечни специалисти, литератори, издатели,
информационни и музейни специалисти.
Конференцията е продължение на основни акценти от вече проведени работни
срещи, анкети, семинари, свързани с книгата, с развитието на библиотеките, с новите
технологии, читателския избор, интерпретаторските възможности.
„Библиотеките и промените в съвременното българско законодателство” (XIV
национална конференция на СБИР, Варна, 2004)
Конференцията е открита от Кирил Йорданов - кмет на град Варна. В работата й
вземат участие 173-ма души: ръководители и библиотечни специалисти от регионални,
общински и читалищни библиотеки; представители на университетски библиотеки;
представители на НБКМ и други научни библиотеки; представители на образователни
институции в областта на библиотечно-информационните науки; училищни
библиотекари; представители на специални библиотеки и Центъра за независим живот;
представители на Асоциацията на българските книгоиздатели и на отделни
издателства; читалищни секретари и представители на общински отдели “Култура”;
представител на Националния център за книгата към Министерството на културата;
представители на фирми за библиотечен софтуер, за библиотечно обзавеждане, за
разпространение на чуждестранна литература и информационни продукти и услуги.
Гост на конференцията е и Нанси Болт, член на Колорадската библиотечна
асоциация и щатски библиотекар на щата Колорадо, САЩ.
Работата на конференцията протича в четири сесии: Библиотечно законодателство;
Съвременното българско законодателство и библиотеките; Нормативни проблеми на
обществените и училищните библиотеки; Нормативна база за библиотечните
дейности.
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Изслушани са 22 доклада. Писмени становища в подкрепа на необходимостта от
библиотечно законодателство са получени от Асоциацията на българските
книгоиздатели, Съюза на българските журналисти, Съюза на българските преводачи,
Съюза на лексикографите в България и Сдружението на българските печатари.
Становищата, обединили участниците в конференцията, са обобщени в меморандум
по въпросите на библиотечното законодателство.
ИНИЦИАТИВИ И ПРОГРАМИ
III. Из инициативите, включени в празниците по повод 120 години РБ „Пенчо
Славейков”
МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО
“Маратонът на четящите хора” възниква през 2003 г. във връзка с празниците по
случай 120-годишнината от създаването на Варненската библиотека. Идеята е в един и
същи ден в различни точки на града почитатели на книгата и словото да се съберат
заедно и всеки да прочете по няколко страници от любимо произведение. Включват се
участници от детска и ученическа възраст, учители, издатели, галеристи, юристи,
общински служители и съветници, кметът на града, дипломатически представители хора с различни занимания, професии, длъжности, интереси, но всички подвластни на
любовта си към книгата и четенето. Проявата печели много привърженици и се
превръща в традиционна инициатива, с която се отбелязва международния ден на
книгата и авторското право – 23 април.
От 2006 г. инициативата на РБ “Пенчо Славейков” прераства в общонационална
кампания “Четяща България”, осъществявана под патронажа на Зорка Първанова,
съпруга на президента на Република България. Организатори на националната
кампания “Четяща България” са Асоциация „Българска книга”, Министерство на
културата, Съюзът на библиотечните и информационни работници и др. В рамките на
кампанията се предвиждат различни събития и изяви за стимулиране на четенето и
любовта към книгата. Сред тях е и националният Маратон на четенето. РБ “Пенчо
Славейков“ – Варна е координатор от страна на СБИР в реализацията на събитието.
Участниците, домакини на „четящите маратонци”, получават специална грамота
като акт на признателност за включването им в това вълнуващо събитие. В „сцени за
четене” се превръщат училища, библиотеки, читалища, музеи, галерии, радиостудиа,
социални домове и много други.
Много специфично и повтарящо се при Маратона е разчупването на границите и
създаването на диалог между поколенията, особено там, където е намерен начинът на
мислене в образи и слово и е преживяно удоволствието от предложения текст.
Усещането за литературен салон или “поетично караоке” (названието е на галерия
Актив арт) неизменно присъства в срещите.
ДЕЦА ЧЕТАТ НА ДЕЦА
Идеята "Деца четат на деца" се ражда като една от формите, с която е отбелязана
120-годишнината на библиотеката. Тогава замисълът е децата да прочетат 120 страници
– колкото са годините на библиотеката – на глас от книжки по избор и пред избрана от
тях публика. Резултатите надминават очакванията. Децата използват тази възможност,
за да изявят себе си като артистичност, да привлекат вниманието на други деца към
избран от тях сюжет или описано в книжка приключение, да поемат ролята на
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„големия” в своята приятелска среда.
Бланките за инициативата се раздават в библиотеката целогодишно, но за да се
предизвика интересът на по-голям брой деца, те се разпространяват и по училищата,
като се акцентира в периодите преди ваканциите. Няма изисквания какво, колко, къде и
кога трябва да чете детето – това изцяло е негов избор. В навечерието на Коледа, се
разиграва томбола с подаръци за децата участници. Самите деца споделят къде или
пред кого обичат да четат и с какво са заслужили наградата си.
През 2003 г. 45 варненчета от ІV-ти до ХІІ-ти клас са наградени от РБ „Пенчо
Славейков” и Община Варна с посещение на Панаира на книгата в София. На всяко
дете е предоставен ваучер за покупка на книги от Националния център на книгата към
МК.
НОЩ В БИБЛИОТЕКАТА
„Една приказна нощ в библиотеката”. Празнично среднощно приключение, в което
чрез книгите се разрешават интересни творчески задачи.
Група от деца, по желание и със съгласие на родителите, пренощуват в читалните
зали на библиотеката. Децата се срещат, запознават, приемат правила за своето
приключение, водени от единствения възрастен участник в него – библиотекаря. Сред
различни библиотечни игри и задачи, след среднощна закуска участниците заспиват.
С това нестандартно преживяване се цели да се засили интересът към библиотеката
и четенето в една „традиционна”, но пълна с изненади обстановка; децата да приемат
библиотеката като свой дом, като любимо място за игри, но и неизчерпаем източник на
знания.
ДНИ БЕЗ ГЛОБИ
„Върни забавената книга без неприятното чувство за санкция и упрек.
Върни си възможността да бъдеш отново редовен читател.” (Из рекламната листовка
на кампанията)

Инициативата е част от процеса на гъвкавост в отношенията с читателя, на близък
диалог. Началото е в празничните дни на 120-тия рожден ден на библиотеката. Това е
подарък, който библиотеката прави на себе си – да си върне своите читатели и книгите,
останали забравени. Без глоби, без упрек, с разбиране към забързаното ежедневие на
читателя и убеждението, че дадената възможност ще провокира и ответна реакция – да
бъдем коректни към останалите читатели, на които е отнета възможността да прочетат
забавената книга.
След 2003 година традиционно два пъти годишно – обикновено по Великден и по
Коледа, се обявяват дни без глоби. Успехът на инициативата е, че около 50% ог
читателите, получили писма за закъснение, връщат своите книги .
IV. Из участията в национални кампании
ИНТЕРНЕТ ФИЕСТА 2000
На 17, 18 и 19 март 2000 г. РБ “Пенчо Славейков” се включва в Интернет фиеста
2000, като предоставя безплатен достъп до интернет на всички желаещи по
предварително изготвен списък. За първи път се демонстрира публично в библиотеката
отдалечена конферентна видеовръзка. Този опит показва пътя към бъдещ модел на
партньорство между новите технологии и „традиционната” библиотека, като поглед
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към виртуалната реалност.
НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА
Кампанията стартира през 2006 г. Организирана е от Съюза на библиотечните и
информационни работници и под патронажа на председателя на Народното събрание
Георги Пирински. С изложбата „Съвременната българска библиотека”, открита в
парламента, започва Националната библиотечна седмица. Мултимедийната
презентация на събитието е изготвена в РБ ”Пенчо Славейков”.
Девизът на кампанията е „Библиотеките – инвестиция в бъдещето”, а целта – да
привлече вниманието на законодателната и изпълнителната власт и на обществеността
към възможностите на библиотеките да заемат ключово място в развитието на
информационното общество.
Представители на РБ „Пенчо Славейков” се включват в две парламентарни
дискусии в комисиите по образование и култура. Във Варна, в рамките на кампанията,
библиотеката обявява 18 май 2006 г. за Ден на отворените врати, през който
гражданите могат да получат информация за организацията и възможностите на
библиотеката, предоставен е безплатен достъп до интернет и до всички информационни
ресурси на библиотеката, в отдел „Изкуство” се прожектират филми, а
Средношколският отдел изненадва младите си читатели с томбола.
КНИГИТЕ НА МОЕТО ДЕТСТВО
Националната дарителска кампания “Книги на моето детство” е резултат от
съвместен проект на БЧК и Coca-Cola за поощряване на уменията за четене и писане на
деца от 8 до 11-годишна възраст. Тя продължава от 3 ноември до 9 декември 2006 г. и
обхваща 28-те областни центъра на страната. РБ „Пенчо Славейков” е приобщена като
едно от фокусните места, където се случват събитията по кампанията във Варна.
Над 1300 книги, събрани само за един месец във Варна – това е резултатът от
първата национална дарителска кампания “Книги на моето детство” под патронажа на
Зорка Първанова, съпруга на президента. Събраните книги вече са разпределени от
БЧК в детски социални заведения, начални, основни и помощни училища, читалища и
библиотеки в региона. Всички дарители в кампанията получават специални дарителски
гривни с надпис “Аз дарих книга!”.
ЖИВА КНИГА: ЕВРОПЕЙЦИ В РАЗГОВОР
По повод 26 септември 2007 г. – Европейски ден на езиците – е проведена серия
срещи "Европейци в разговор" от поредицата „Жива книга”, съвместна инициатива на
Немска читалня при РБ ”Пенчо Славейков”, Гьоте институт - България, Британски,
Френски и Полски културни институти.
Идеята възниква през 2006 г. в Гьоте институт - България и е подкрепена от
Британски съвет, Френски и Полски културен институт и институт "Сервантес".
Изучавайки чужд език, човек най-трудно преодолява бариерата да разговаря. В този
ден вместо да влязат в библиотеката и да си заемат книга, варненци получават
възможност "да си заемат" партньор за разговор. Немска читалня при РБ "П.
Славейков" вдъхва нов живот на инициативата, като събира на едно място хора, които
да разговарят на 7 езика: немски, френски, английски, полски, италиански, испански и
български език. В приятна и уютна обстановка в продължение на шест часа си общуват
хора, различни по националност, възраст и професия.
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Гости на проявата и едновременно с това и “живи книги” са: Клаудия Лукс,
генерален директор и президент на IFLA; Симоне Бертрам – Гьоте институт –
България; Инга Дьор, Бетина Венцел, Ингрид Шлумбергер, Саша Пьолер, Томазо
Бианко, Антонио Белла, Джо Лойд, Колин Никълсън, Гражина Янина Вълчанов,
Барбара Миежейевска-Димитрова, Седерик Лавиал, Сесил Фистебърг, Клер Рено, Люси
Лавиал, Хюго Фрикер и др.
V. Клубове към библиотеката
„ФИЛОСОФИЯ”
Средношколски клуб "Философия" – възможност за предлагане на нови решения на
остри социални проблеми.
Клубът съществува към Средношколския отдел на библиотеката и има своята 15годишна история. Той се превръща в естествено средище за младите хора, внася
дискусионен елемент в работата им и обогатява реализацията на проекта "Корупция и
гражданска култура". Защото младите остро се нуждаят от подобни възможности.
Работата на клуба привлича любопитството не само на ученици, но и на представители
и на други възрастови и социални групи. На проведените сбирки, посветени на
гражданското общество и психологията на корупцията, са обсъдени много въпроси,
между които: свобода и отговорност, личност и общество, националната традиция в
нерегламентираните заплащания, корупция и народопсихология, бюрокрация, новите
информационни технологии и възможностите за неутрализиране на корупцията и др.
„СЕТИВА”
Възниква като литературен клуб към Детския отдел на РБ “Пенчо Славейков” през
учебната 1998/99 г. под ръководството на Росица Бърдарска – журналист и преводач.
Занятията с децата - ученици от III - VII клас, включват литературно творчество, както
и опити за неговото илюстриране и театрализиране, посещения на културни
институции и прояви в града, срещи с известни личности, разходки сред природата.
“Запазена марка” на Творческата работилница са ръчно подвързаните книжки с лично
творчество: “Сетива”, “Да открием колелото”, “Пътят”. Всеки завършен проект се
представя пред публика.
Децата от клуба участват в различни прояви на библиотеката. Най-интересната и
мащабна тяхна инициатива е “Деца четат на деца”, посветена на 120-годишнината на
Варненската библиотека.
Творческата работилница “Сетива” е отличена в конкурсите: “Детско море” на
Моряшки професионален съюз – Варна (2003), “Съвременните български приказки –
лъч светлина” на Фондация “Св. Евтимий - Патриарх Български” – София (2004),
Национален конкурс за детска поезия “Стоян Дринов” – Панагюрище (2005), “Моята
България” на Община Варна (2006).
„МЕЧО ПУХ”
Детският литературен клуб „Мечо Пух” е учреден на 9 април 2002 г. в Детски и
средношколски отдел на РБ „Пенчо Славейков”. Повод за създаването му е обявяването
на 2002 г. за Международната година на Мечо Пух – любимия герой на поколения
малки и вече пораснали деца. Библиотеката откликва на международната културна
инициатива.
В клуба участват деца от ОУ „Черноризец Храбър”, в началото само първокласници,
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а по-късно към тях се присъединяват и петокласници от същото училище. Децата се
събират, за да рисуват, да пеят заедно, да рецитират и драматизират приказки, като
неизменно участват в културния календар на библиотеката. Сред изпълнените рецитали
са „Майка” на Андерсен и „Сърце” на Ангел Каралийчев. По повод 200-годишнината
(през 2002 г.) от рождението на Вилхелм Хауф, децата от клуба участват в конкурс за
илюстрации по негови приказки.

ИЗЛОЖБИ
РБ “Пенчо Славейков” организира и участва в организацията и провеждането на
редица изложби. Някои от тях са in situ, на място във фоайето на библиотеката, други
са гостуващи, а немалко изложби намират своето продължение извън библиотеката,
гостуват на библиотеки и институции във Варна и страната.
VI. Из изложбите на РБ „Пенчо Славейков”, представени извън библиотеката
„Животът на книгите във Варна”
Изложбата е сред празничните прояви, посветени на 120 години от създаването на
РБ "Пенчо Славейков". Годишнината е повод да се представи "духовното
пространство" на книгата и любовта към нея през погледа на най-стария културен
институт на град Варна.
Изложбата е разказ за пътищата и различните измерения на досега на хората с
книгата. Проследява се историята на създаване на Варненската библиотека. Акцент в
изложбата е и първият български панаир на "прочитната книга", състоял се на 18 юли
1927 г. във Варна. Това е своеобразна основа на бъдещите национални чествания на
книгата, като "дни на книгата", по-късно "седмица на книгата", чийто домакин в
ранната 1928 г. е Варненската библиотека. Чрез снимков и документален материал се
илюстрира развитието на тази идея в годините, за да се стигне до наши дни и до
фокусните прояви, свързани с четенето и книгата, които осъществява през 2003 г.
библиотеката.
Организаторите представят различните събития сред панорама от акварели и
изгледи от стара Варна, портрети и лични вещи на видни варненски общественици –
основатели на библиотеката. Една част от изложените оригинални документи и
експонати са притежание на библиотеката, а други са предоставени от Музей на
Възраждането - Варна, Музей за история на Варна и Държавен архив - Варна.
Експозицията завършва със съвременния образ на РБ “Пенчо Славейков” и новите
посоки на развитие, намерили своето отражение на интернет страницата й.
Изложбата гостува в Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” от 22
октомври до 7 ноември 2003 г. Представена е и в НДК, като съпътстваща проява на
Международния панаир на книгата на 10-14 декември 2003 г.
„Варна – спомени с четка и обектив”
Пътуваща изложба в четири части, посветени на някогашна Варна на границата XIX
- XX век и срещата на българското самосъзнание, Ориента и Европа в космополитния
многоезичен град 1879 – 1940 г. Организирана е от РБ “Пенчо Славейков” със
съдействието на Музей на Възраждането и Музей за история на Варна. Гостува в
Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” през юли 2004 г.
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Първа част: Варна в средата и края на XIX век. Градът е видян чрез чуждестранни
гравюри, панорамни фотографии и платната на художника Милен Сакъзов, стъклени
плаки и ретуш, обектив във фотографиите на Папазян, С. Хаджолян, Карл Албрехт.
Втора част: Варна от началото на XX век – вглеждаме се в къщите, улиците, портите,
интериора на дома, дворовете, поглед повече навътре, с картините на инженергеометъра Индржих Кноб и Иван Загоруйко. Трета част: Войната и мирът – тревогите
и надеждите на Варна за едно друго бъдеще с рисунките на военния художник
кореспондент от Първата световна война Александър Мутафов, както и фотографиите и
пощенските картички, отразили военните действия. Четвърта част: Памет за старинна
Варна – акварелите на Христо Каварналиев и картичките на Коста Терзистоев и Атанас
Велчев.
„Валери Петров – щрихи към един словесен портрет”
Пътуваща изложба на РБ “Пенчо Славейков” и Националния център за книгата към
МК.
Изложбата включва поезия от ранните години на поета, книги за деца,
киносценарии, преводи, плакати за театрални и филмови премиери, документи,
свързани с обявяването на Валери Петров за почетен гражданин на град Варна,
програми с варненски адрес – на Детско театрално студио към ДТ „Стоян Бъчваров”,
Куклен театър – Варна.
Изложбата е покана за участие в един рожден ден отдалеч, като в замисъла на
организаторите влиза предварителна кампания от поздравителни читателски писма и
картитички за големия поет, драматург, преводач, почетен гражданин на Варна Валери
Петров. Събраната поща е предадена на автора в навечерието на рождения му ден – 20
април. В отговор библиотеката получава писмо:
До Регионалната библиотека - Варна
София, април, 2005 г.
Драги варненски приятели,
много ме зарадваха добрите ви думи във връзка с 85-ата ми годишнина.
Иска ми се да ви изразя обичта си към вашия град, който чувствам и свой от далечното
време на чудесните летни ваканции, прекарани от мен на улица „Славянска”.
Морето с тъй различния му чар в различните сезони и часове на деня, буйната зеленина на
брега, белите чайки в синьото море, корабите с дъха на далечни страни – всичко това е
останало в мен, непокътнато под бръчките, до ден днешен, когато съм по стар от дядо
си тогава. И казах „непокътнато”, защото – ще ви разкрия една писателска тайна –
детските впечатления имат странното свойство, колкото и да ги използва човек в
изкуството си, да не се изхабяват, а да остават така свежи, както са били някога. Какво
да ги правиш...
Тук, обзет от чувството, щях да кажа: „Блазе ви, че живеете в такъв чудесен град!”, но
градовете са и хората, които са ги изградили, които живеят в тях, поддържат ги,
развиват ги и ги разкрасяват. Затова изразът на моята привързаност и благодарност е
отправен към всички вас.
Желая ви здраве и радости.

Една изложба за детското „синьо море” „в меката есен” на поета.
„Писмената памет в националното културно наследство от колекцията на
българските библиотеки”
Сборната изложба, в която участва и РБ „Пенчо Славейков”, е открита през май
2005 г. Експозицията е подредена в зала „Средец” на Евробългарския център на
Министерството на културата и туризма. В проявата се включват десет от най-
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големите български библиотеки (София, Варна, Пловдив, Русе, Велико Търново,
Бургас, Шумен, Смолян, Видин и Сливен), като показват образци от документалното си
и книжовно наследство.
РБ „Пенчо Славейков” излага няколко големи пана, разказващи за най-значимите й
проекти – „Стара Варна”, „Евксиноград”, Пенчо Славейков”, „Николай Лилиев” с
техните книжни и електронни варианти. На вниманието на аудиторията е и
десетминутното мултимедийно представяне „Образи и време”.
„Пенчо Славейков – европеецът”
Изложбата е създадена с подкрепата на Националния център за книгата при
Министерство на културата и е част от събитията, включени в „Маратон на четящите
хора” през 2006 г. Посланията на изложбата са насочени към съвременния българин, да
укрепи поизтънялото национално самочувствие.
Българската литература и философска самобитност отдавна са в Европа,
националната ни култура, личностите, които я изграждат, отдавна са част Европейската
духовна общност. Повече от столетие нашата литература е свързана с европейските
мисловни и художествени процеси. Изложбата е посветена на 140-годишнината от
рождението на Пенчо Славейков, чието име библиотеката носи от 1966 г.
В далечната 1892 г Славейков е студент по философия в Лайпциг. От там сътрудничи
редовно на сп. "Мисъл" и на сп.” Българска сбирка”, създава поемите "Ралица", "Бойко",
"Неразделни", и други класически епически песни, първите глави на епопеята "Кървава
песен", много от миниатюрите в "Сън за щастие".
Славейков проявява и интерес към живописта и скулптурата и се включва в Лайпцигското
дружество на любителите на изкуството. Вглъбява се в творчеството на Гьоте и Хайне,
чете изследвания за тях, интересува се от художественото им дело, от философските и
естетическите им възгледи. Измежду десетките съвременни немски поети, които
задържат вниманието му, се открояват Т. Щорм, Д. Лилиенкрон, Р. Демел, Г. Фалке, Н.
Ленау и др. Чрез немски преводи Славейков се запознава със скандинавските литератури,
проучва творчеството на Х. Ибсен, Й. Якобсен и др. Пръв в България се запознава с идеите
на датския философ С. Киркегор; чете трудовете на Г. Брандес, К. Ланге, А. Шопенхауер,
Ф. Ницше. Член е и на Лайпцигското литературно дружество.
Славейков се завръща в България в началото на 1898 г. Поддиректор (1901-1909) и
директор (1909-1911) на Народната библиотека, директор на Народния театър (19081909). Размахът на идеите и дейността му представят сблъсъка на европейското мислене
с балканския манталитет. Принуден от обстоятелствата и разклатеното си здраве,
големият творец напуска България.
Живее в различни селища - Люцерн, Хофлу, Горат, Гьошенен, Андермат, Логано. В Италия
най-дълго се задържа в Рим – 3 месеца. През май 1912 г. отново е на път през Флоренция,
към Енгандините, към планината, търсейки лек за тялото и душата. В края на месеца
пристига в малкото курортното градче Брунате, разположено между езерото Лаго ди
Комо и град Комо (Италия), където на 28 май умира. Поради преждевременната му
смърт, предложението на шведския проф. Алфред Йенсен, преводач на "Кървава песен" и
на други негови творби, да бъде удостоен с Нобелова награда, не е разгледано от
Нобеловия комитет.

Изложбата предлага възможност да се “надникне” в житейския и художествен свят
на културния феномен Пенчо Славейков, който в нелеките условия на съвременното му
“първобитно общество с малолетна интелигенция” води културна борба да европеизира
българина, да освободи духа му и да го приобщи към световните художествени
достижения. В експозиционните платна са представени „европейските места” свързани
с живота и творчеството на писателя, с неговите “закодирани” философски и идейнохудожествени послания към нашия съвременник.
Специално място е отделено на преводите на творчеството на Пенчо Славейков в
съчетание с посещаваните и обичаните от него европейски страни. Изложбата е
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обогатена от графични листове, илюстрации към негови творби.
Откриването на изложбата на 23 април 2006 г. е съпроводено с прочита на творби
на Славейков на различни езици. Представено е и библиофилско издание на "Кървава
песен", изработено от студенти от Националната художествена академия (НХА) и
посветено на 110-годишнината от началото на работата върху поемата (1896 г.,
Лайпциг), и на 130 години от Априлското въстание (с изданието студентите участваха в
Лайпцигския панаир на книгата). Полученият от авторите библиофилски екземпляр
остава част от експозицията на изложбата.
VII.

Из изложбите, гостували в РБ „Пенчо Славейков”

„Културният подвиг на Пенчо Славейков”
Изложба на къща-музей "Петко и Пенчо Славейкови" - София, открита на 1.11.2001
г. в РБ „Пенчо Славейков”. Автор на изложбата е Румяна Пашалийска, директор на
къщата музей, а оформлението е дело на художничката Ивелина Велинова. Над 300
оригинални ръкописи, снимки, документи, писма, книги, вещи и художествени
произведения разказват за човека и естета Пенчо Славейков. От снимките и писмата
излизат наяве трите любови на Пенчо Славейков, неговите литуратурни приятелства,
гордата му и неспокойна натура.
В изложбата са вложени послания към съвременния българин да се обърне към големите
си духовни водачи като Пенчо Славейков и да почерпи от примера им за невероятната
воля на големия ерудит – твърди авторката на експозицията Румяна Пашалийска. –
Славейков е вървял трудно, още по-трудно е говорел, а за да не трепери и да може да
пише, е прикрепял към ръцете си тежести. Трудният му говор обаче се забравял веднага,
щом поетът започнел да рецитира. Тогава всички откривали магнетичната му личност.

„100 години дипломатически отношения между България и САЩ “
Изложбата гостува през април 2004 г. в РБ „Пенчо Славейков” с любезното
съдействие на посолството на САЩ в България. След официалното й откриване в
София, тя е представена и във Вашингтон.
Експозицията съдържа над 20 платна, разкриващи развитието на дипломатическите
отношения между България и САЩ, представени са и документи от фонда на
библиотеката. Сред официалните лица на откриването са Джефри Левийн – зам.
посланик на САЩ, Кирил Йорданов – кмет на Община Варна, Матю Лусенхоп –
съветник по печата и културата и други представители на посолството на САЩ у нас.
„Футболът – световен език”
Фотоизложбата показва подбрани картини на популярни фотографи от агенция
„Магнум Фотос”. Пътуващата изложба е официален принос на Гьоте-институт към
културната програма на световното първенство по футбол FIFA WM 2006TM. Проектът
е осъществен благодарение на финансова подкрепа на правителството на Федерална
република Германия. Изложбените витрини представят различни библиотечни
материали, свързани със световния футбол, българската традиция в този спорт,
интересни декорации.
„Американски опит за библиотеките”
Изложбата представя дейността на сдружение „Американски опит за библиотеките”
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– обединение на български библиотечни и информационни специалисти, участвали в
програми за образователен обмен на Държавния департамент на САЩ. Сдружението е
създадено като секция на СБИР от 2004 г. Сред големите му инициативи е
националната кампания за подкрепа на библиотеките „@ Вашата библиотека”,
инициира разнообразни проекти и програми за образователен и културен обмен.
„150 години български театър”
Изложбата „150 години български театър: От шуменското позорище до Друмевите
театрални празници” гостува на РБ „Пенчо Славейков” от 2 до 11 юни 2006 г. като
съпътстваща проява на фестивала Варненско лято. В експозицията са изложени книги,
постери и архивни документи, проследяващи развитието на драматургичното изкуство.
Авторите й – сдружение “Нова българска драма” и Регионална библиотека
“Стилиян Чилингиров”, Къща-музей "Добри Войников" и Народно читалище "Добри
Войников" – Шумен, представят уникални документи, най-старите театрални костюми,
фото-архив, плакати, афиши, лични вещи на Добри Войников, както и най-старата
театрална завеса в България, печатни издания, старопечатен фонд, периодика.
„Визия за библиотеката”
Гостуваща документална изложба от плакати и постери, представящи проекти на
библиотечна архитектура. Библиотеките като обществени сгради, места за срещи и
комуникация, в цялото разнообразие на своите задачи и предложения, като
атрактивни места, обогатяващи живота на града – е посланието на изложбата.
Осъществена е в сътрудничество между „Гьоте институт” и Съюза на библиотечните и
информационни работници.
Експозицията представя новопостроени и санирани сгради на библиотеки от целия
свят в 23 фотоплаката, които илюстрират как библиотеките изпълняват функцията да
осигуряват информация, но наред с това са и места за общуване, обмен на идеи и
културни събития. Показва как спокойно съжителстват новото и старото, традицията и
иновацията, какво може да бъде и какво да се желае от една библиотека. На 23-те
документални постера са представени библиотеки, концепциите им и архитектурното
им осъществяване в страните от Европа и Америка, с помощта на фотоснимки отвън и
отвътре, основни данни, обяснения за тях и план-скици, които можем да открием и в
издадения каталог на изложбата.
Официални гости на откриването във Варна бяха: Георги Пирински – председател
на Народното събрание на Република България, проф. д-р Клаудия Лукс – президент на
Международната федерация на библиотечните асоциации (IFLA), Кирил Йорданов кмет на Община Варна, Петър Кандиларов – областен управител на Варненска област и
представители на консулствата във Варна. Георги Пирински и Клаудия Лукс получиха
почетния знак и карта на РБ „Пенчо Славейков” с пожелание да станат нейни активни
читатели.
В словото си при откриването на изложбата д-р Клаудия Лукс пожела:
Да има разговор за библиотеките и те да бъдат в дневния ред..., защото те винаги са
били считани за свидетелства на културната история. Те подкрепят и обогатяват
разбирането ни за големите линии на европейската традиция на знанието. Днес повече от
всякога обединяват в себе си широк спектър от задачи и ценности.

VIII.

Из изложбите, експонирани в сградата на РБ „Пенчо Славейков”
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„Варненските кметове и техните дарения”
Изложба, част от програмата в чест на 120-годишнината на РБ „Пенчо Славейков”,
открита на 21 март 2003 г.
Сред учредителите на Книжевната дружина във Варна са трима настоящи и бъдещи
кметове – Кръстьо Мирски, Харалан Ангелов и Михаил Колони. Те са и сред първите
дарители на библиотеката. Изложбата акцентира върху техните дарения, но и върху
участието в благородното дело и на други достойни граждани. Само до войните през
1912 г. в списъка на дарителите са имената на 15 варненски кметове. През 1920 г. чрез
завещанието си Кръстьо Мирски оставя на варненската библиотека 795 тома.
В експозицията се открояват вестниците от рождената на библиотеката 1883 г.,
както и първият печат на дружината, билети от благотворителна лотария през 1886 г. и
още документи, снимки и предмети от фондовете на библиотеката, от Музея за история
на Варна и Музея на Възраждането.
„Денят на будителите”
Откритата на 24.10.2006 г. във фоайето на библиотеката изложба е посветена на 1
ноември – Ден на народните будители. Представя историята на празника, ранни
издания на документи, снимки, публикации из сбирките и фондовете с архивни
материали на РБ “Пенчо Славейков”, посветени на паметта на будителите.
„Театрални страници”
Посветена на 85-тата годишнина на Варненския драматичен театър "Стоян
Бъчваров", създадена с участието на Регионален исторически музей – Варна.
Изложбата представя историята на театралното дело в града, създаването на
трупата, документи и снимки, критически публикации в периодични издания, костюми
и аксесоари, събрани от Музей за най-нова история, декори от представления,
предоставени от театъра. Театърът на варненци е представен с многообразие от
програми, театрални плакати, вещи на театрални дейци, снимки, рекламни клипове,
представящи съвременния театър, книги и периодика.
„Владимир Димитров – Майстора”
Изложба, посветена на 125 години от рождението на Вл. Димитров – Майстора,
открита на 1 март 2007 г.
Книги, репродукции, периодични издания и фотоси от фондовете на отдел
"Изкуство" проследяват живота и творчеството на големия български художник.
Майстора е един от най-ярките представители на Движението за родно изкуство,
отразяващо българската народна традиция. Роден е през 1882 г. в село Фролош, в
семейството на бежанци от Македония. Тематиката на най-известните му творби е
свързана предимно с хората и природата в Кюстендилския край.

НА ГОСТИ В БИБЛИОТЕКАТА
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Хардмут Валравенс (1999 г.)
Директор на Международната агенция за ISBN в Берлин, известен по цял свят като
Мистър ISBN, заместник-директор на Deutsche Bucherai - Берлин, експерт на Съвета на
Европа.
На 23 юни 1999 г. д-р Хардмут Валравенс и Светлозар Жеков, директор на
Националния център за книгата към МК, са на работна среща РБ “Пенчо Славейков”.
Гостуването е своеобразно продължение на семинара "Преглед на националната
политика за книгата", организиран от Националния център за книгата при
Министерството на културата. Програмата във Варна включва и запознаване с
проектите на библиотека "Пенчо Славейков" в областта на информационното
осигуряване и по-специално проекта за дигитализиране на варненското културно
наследство.
Нанси Болт (2000 г. и 2004 г.)
Нанси Болт е с над 30 годишен опит като библиотечен специалист, ръководител,
обучаващ и консултант, като щатски библиотекар на Колорадо, представител на
Асоциацията на библиотеките в Колорадо, директор за дейностите по проекта ABLE
(Американско-български библиотечен обмен) в САЩ.
Посещава варненската библиотека за първи път през юни 2000 г. по проекта
„Библиотеки – партньори” като главен координатор на проекта и ръководител на
делегацията от специалисти по библиотечно дело. През 2004 г. е гост на ХІV-та
национална конференция на СБИР, състояла се във Варна в РБ “Пенчо Славейков”.
Робърт Андерсън (2003 г. и 2007 г.)
Президентът на Ресурсния център за международна дейност в Айова – САЩ и бивш
заместник-губернатор на американския щат Робърт Андерсън гостува на РБ “Пенчо
Славейков” през ноември 2003 г. във връзка с откриването на проекта ABLE в
България. През 2007 г. отново пристига във Варна, за да представи резултатите по
проекта за сътрудничество между библиотеки в България и САЩ.
Джеймс Пардю (2004 г.), Джон Байърли (2005 г.) - посланици на САЩ в България
Американската читалня към Регионална библиотека "Пенчо Славейков" е открита
на 12 ноември 2004 г. Официални гости на откриването са Джеймс Пардю – посланик
на САЩ в България от 2002 до 2005 г., и Кирил Йорданов – кмет на Община Варна.
На 12 октомври 2005 г. читалнята е именувана на Хенри У. Шумейкър пълномощен министър на САЩ в България в периода 1930 - 1934 г. Гост на
тържеството е посланикът на САЩ в България Джон Байърли.
Джина Милсап (2005 г.)
Директор на Публичната библиотека в град Еймс, Айова до 2005 год. От 2006 г. директор на Публичната библиотека в град Топика, Канзас.
През април 2005 г. участва чрез видеоконфернтна връзка между РБ "П. Славейков"
и Публичната библиотека в град Еймс, Айова във варненския „Маратон на четящите
хора”. Гостува на РБ “Пенчо Славейков” по проекта ABLE на 23-29.05.2005 г. В
програмата на посещението са включени срещи с библиотекари от различни отдели на
библиотеката, среща с представители на местната власт, семинар с участието на
библиотекари от РБ "П. Славейков", библиотеките на ВСУ, ИУ - Варна, училищни и
читалищни библиотеки. Презентацията
на Джина Милсап е посветена на
"Американски библиотечен опит в работата с местните власти".
Зорка Първанова (2006 г.) – съпруга на Държавния глава Георги Първанов; патрон
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на Националната кампания „Четяща България”
Когато през 2006 г. Варненският “Маратон на четящите хора” прераства в
национална кампания, патронът на събитието Зорка Първанова гостува на
инициаторите от РБ “Пенчо Славейков” – Варна.
„Да се срещнем в библиотеката” е мотото, което събира приятели на книгата от
различни поколения. Заедно със Зорка Първанова четат на глас ученици от варненските
училища, творческата работилница „Сетива” при библиотеката, художничката Мария
Чакърова, издателят Наско Якимов, актрисата Вера Стойкова, Пенка Живкова –
директор на Дирекция „Култура и духовно развитие” при Община Варна.
„Много се радвам, че библиотеката успя да зарази не само варненци, а и цялата страна с
тази четяща лудост, за което ги поздравявам. Докато има такива хора, можем да бъдем
спокойни за съдбата на книгата, за бъдещето на библиотеките.
Гледам ви и се изпълвам с увереност, че четящият човек не е на изчезване, че няма да ни се
наложи да запишем четящите хора в Червената книга на изчезващите видове. Защото
обратното би било много страшно”, каза г-жа Първанова на децата.
„Наричат днешното поколение компютърно и сигурно има нещо вярно в това. Но книгата
ни дава нещо, което компютърът все още не може. Разбира се, интернет е необятно море
от информация - това е най-бързият и лесният начин да получиш информация за почти
всичко, но знанието не е само информация. Само книгата може да провокира
въображението, да накара човек да мисли, само тя обогатява езика. 3 години след като
идеята за Маратона на четенето се роди във Варна, за първи път тази година в него се
включиха и други български селища. Досега те са 29 града и 7 села, но четящата лудост
продължава....”. „Четенето е нещо индивидуално и много лично” - каза още г-жа
Първанова и добави, че четящия човек се възпитава, той не е нещо, което се ражда от
само себе си. Избора си на текст тя аргументира: „Избрах книгата "Войната на
таралежите" от Братя Мормареви. Разбира се, тя е била любимо четиво на децата
отпреди 30 години, но мисля, че ще е интересна и на сегашните деца, които ще познаят в
героите своите родители.” (“Заразихте България с четящата лудост”, в-к “Черно море”
от 20 април 2006 г.)

Даниел Вайс (2006 г.)
Метеоролог по образование, специализира Публична администрация, експерт към
Европейската комисия. От 1996 г. е координатор на различни програми към ЕК,
свързани с културното наследство и образованието. Сред тях са проекти по 5TH
FRAME PROGRAM IST – CHIMER PROJECT (2002), MINERVA – Implementing mobile
technologies in education (2004), Comenius 2.1 – eLearning scenarios (2005).
Д. Вайс е автор на „The summer school Book” (2003), „CHIMER GOES MOBILE”,
„The Didactical Unit” (2004).
В РБ „Пенчо Славейков” гостува като координатор на проект AITMES, в рамките на
международния семинар по проекта във Варна 25-31 октомври 2006 г.
„За първи път работим с български партньор и това е сериозен опит за нас. Колегите ни
от библиотеката във Варна са изключително квалифицирани и в бъдеще се надяваме, че
дори могат да бъдат координатори на други подобни проекти."

Катарина Ритер (2006 г.)
Гостуването на Катарина Ритер за празниците на книгата и четенето през април
2006 г. се осъществява със съдействието на Гьоте институт. Тя провежда пърформънс и
уъркшоп на тема „Разказваческо изкуство”.
К. Ритер разказва собствени и “взети назаем” истории за деца и възрастни.
Репертоарът й включва също разказвачески турнета и уъркшопове за “вътрешния
часовник” на историите – в САЩ, в България и в Ориента. Катарина Ритер участва в
различни международни фестивали и е един от основателите на Форума на
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разказвачите в Мюнхен.
Лора Хамилтън (2007 г.)
В РБ “Пенчо Славейков” гостува и един от най-активните поддръжници на проекта
АВLE в Айова – Лора Хамилтън, член на организационния комитет. През 90-те години
тя преподава във Варна и е сред създателите на съществувалата до 1998 г. Американска
библиотека в града. Едно продължение на връзката й с книгата и библиотеките на
Варна е направеното от нея дарение на книги за Детски и средношколски отдел и за
Американската читалня на РБ „Пенчо Славейков”.
Лоренцо Хименес (2007 г.)
От 11 до 16 юни 2007 г. в РБ "Пенчо Славейков" гостува Хосе Мануел Лоренсо
Хименес, директор на обществената библиотека на гр. Валядолид, област Кастилия и
Леон в Испания. Работната визита включва проучване на процеса за подбор на книгите
и запознаване със системата на библиотечното дело. Програмата, предложена от
библиотеката, съчетава дискусии по професионални теми и запознаване с културноисторическото наследство на Варненски регион.
Клаудия Лукс (2007 г.)
Проф. д-р Клаудия Лукс е генерален директор на Фондацията на Централната и
областна библиотека в Берлин (ZLB). През юни 2005 г. тя е избрана с голямо
мнозинство за президент на Международната федерация на библиотечните асоциации
(IFLA). През януари 2007 г. д-р Лукс, с подкрепата на Гьоте-институт и Външно
министерство на ФРГ, открива серия от срещи под мотото „Библиотеките на дневен
ред“. Първата от тях е посветена на региона Източна Европа и в нея вземат участие и
ангажирани по темата политици и библиотекари от България. Д-р Лукс идва в България
като специален гост-участник на поредицата събития „Европейци в разговор“ в София
и Варна, свързани с Европейския ден на езиците. Тя се включва като „Жива книга“ в
инициативата на РБ “Пенчо Славейков”.
Д-р Лукс следва в Бохум, Берлин и Кьолн. Специализира във висши училища в
САЩ и Китай. Получава магистърска степен по социални науки и докторска степен по
синология. Непосредствено след това се обучава за ръководна библиотечна длъжност.
Ръководи изследователски проекти към Немския библиотечен институт, свързани с
финансирането на библиотечните такси и ретроконверсията на библиотечните
каталози. Публикува книги и статии върху библиотечната система в Китай, както и
статии по проблемите на библиотечните такси, аутсорсинга, виртуалните библиотеки,
управление на промяната, структурата на германската библиотечна система.
Георги Пирински – председател на 40-то Народно събрание (2007 г.)
Почетен патрон на “Национална библиотечна седмица”, организирана от СБИР, е
председателят на Народното събрание Георги Пирински. Това е израз на неговия личен
ангажимент и съпричастност в подкрепата на българските библиотеки в усилията им за
осъществяване на нормативни промени, адекватни на новата „информационна
култура”. Като част от тази програма е и гостуването му във Варненската библиотека,
където той открива изложбата „Визия за библиотеката”. Георги Пирински получава
почетния знак и карта на РБ „Пенчо Славейков” с пожелание да стане неин активен
читател.
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НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ
1997 година
С решение на Общински съвет - Варна РБ „Пенчо Славейков” е удостоена с грамота
и става носител на награда "Варна" – „За издателска и краеведска дейност и
популяризиране културата и историята на града”.
2003 година
С решение на Общински съвет - Варна РБ „Пенчо Славейков” става носител на
награда "Варна" – „За високи постижения в областта на културата. За приноса в
обогатяването на книжовния живот на града. За повишаването на културата на четенето
и във връзка със 120-годишнината от създаването на библиотеката”.
2004 година
Библиотеката е носител на Националната награда “Христо Г. Данов” за постижения
в областта на библиотечното дело. В същото издание на конкурса тя е номинирана и в
категорията – “Електронно издаване и нови технологии” – за мултимедийния указател
“Пенчо Славейков”.
2005 година
На церемония в резиденция “Евксиноград” областният управител Яни Янев връчва
на РБ „Пенчо Славейков” - Варна златна значка за международна дейност.
2006 година
Номинация за награда “Христо Г. Данов” в категория “Електронно издаване и нови
технологии” – за мултимедийния библиографски указател “Николай Лилиев”.
СИМВОЛИ И ЗНАЦИ НА БИБЛИОТЕКАТА СЛЕД 2000 ГОДИНА

Всяка книга, придобита от библиотеката през 2003 г. носи печат
120 години Регионална библиотека „Пенчо Славейков” - Варна: Знание и
традиция

Юбилеен знак за празничните събития през 2008 година. Всяка книга, придобита
през юбилейната година, носи печат с надпис
125 години Регионална библиотека „Пенчо Славейков” - Варна: Традиция и
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II. ХРОНИКА СЛЕД 2000 г.

2000 година
януари
"Когато се роди дете…" - среща с д-р Бойка Тунчева, педиатър, и Цветанка Стоянова, психолог.
Среща на поетесата Надежда Захариева с ученици от СОУ "Ал. С. Пушкин".
"Пасторал" от Мария Овчарова - РУНА. Представяне на книгата. Вечер в памет на Георги
Марковски. С участието на варненски автори, издали книги в ИК "Сребърен лъв".
февруари
"Корабен дневник" от Иван Ненков. Премиера на книгата. Съвместно с ИК "Бизнес плюс". 26, 29
"За сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла..." – изложба, посветена на деня на влюбените.
110 години от рождението на Борис Пастернак – поетична вечер. Съвместно със сдружението за
култура "Арт Галатея" и Руския културно-образователен център.
100 години от рождението на Жак Превер - поетична вечер. С участието на ученици от IV ЕГ "Фр. Ж.
Кюри".
март
"Българин - това звучи гордо!?…" - трибуна на ораторско майсторство. Съвместно с клуб "Дебати".
"Крайбрежие" от Христо Черняев. Премиера на стихосбирката. Стиховете чете актрисата Илиана
Даскалова. Съвместна проява с ИК "Бизнес плюс…" 2, 3, 4
"Отсъствие" от Светлозар Игов. Представяне на книгата. Съвместно с ИК "Анубис".
"Петър Алипиев в българската поезия" – кръгла маса.
"Петър Алипиев" - изложба, посветена на 70-годишнината от рождението на поета.
"Петър Алипиев" от Красимир Машев. Представяне на документалната книга. Рецитал на Борис
Луканов по стихове на поета. Съвместно с ИК "Славена" 6, 8, 16, 20, 35
Интернет фиеста 2000 11, 13, 19, 36
"Аз пиша и говоря правилно" - весела детска премиера на "Моят първи речник по правопис и
правоговор" на ИК "Атлантис - ГК". С участието на авторския колектив.
април
"На чаша горски чай с горското духче Пък" от Марина Хруза. Представяне на книгата.
Международен ден на здравето – 7 април. Изложба.
"Моят домашен лекар" - диалог с представители на здравеопазването по проблемите на избора на
домашен лекар.
"Море в клетка" – представяне на нови книги от поетичната поредица - стихове на Матейна Нулис,
Марина Хруза, Георги Венин, Иван Ненков, Неделчо Витанов, Христо Черняев. Съвместно с ИК "Бизнес
плюс...".
Петя Дубарова – поетична вечер. С участието на Мария Дубарова и литературни клубове и млади
поетични дарования от Варна. 22
Валери Петров – изложба, посветена на 80 години от рождението на поета. Изложбата е открита на
23 април – световния ден на книгата и авторското право.
"Бърр, пхасс, фиом или Историята на Джуджи и всички останали" - Космическа приказка от Ива Пан.
Представяне на книгата.
"Аз обичам тази игра – ТЕАТЪРА". Представяне на Театрално студио "Вулкан Арт" с художествен
ръководител Дафинка Данаилова.
май
"Пътят на книгата" – среща с детските писателки Веселина Цанкова и Райна Пенева.
"Поезия" – представяне на първи брой на списанието. Литературно четене на авторите. Съвместно с
ИК "Бизнес плюс..." 18.
"Език свещен на моите деди" – изложба, посветена на буквара.
юни
Гости на Варненската библиотека са Нанси Болт, главен координатор на проект "Sister Libraries", и
специалисти от американски библиотеки в щата Колорадо.
9
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"Изкуство и медии" – национална научна конференция. Съвместно с ВСУ "Черноризец Храбър"и
клуб "Отворено общество" – Варна. 21,23
"Изригването на вулкана" от Георги Русев. Тодор Копаранов представя първата стихосбирка на
поета.
100 години от рождението на Антоан дьо Сент Екзюпери – литературно-сценичен портрет на
писателя и "Малкият принц" – спектакъл на Държавен куклен театър - Варна. Съвместно с Четвърта
езикова гимназия и ДКТ – Варна.
септември
"Независимостта, 1908 г. – пътят на България към Европа". Изложба по повод 22 септември – Ден на
независимостта. 17, 37
"История на религиите" от Ваклуш Толев. Представяне на книгата и среща с автора. Съвместно с
общество "Път на мъдростта”.
октомври
105-годишнината от рождението на Сергей Есенин – литературно-музикална вечер и изложба.
Съвместно с Генерално консулство на Руската Федерация - Варна.
250 години от смъртта на Й. С. Бах – изложба.
80-годишнина от рождението на Джани Родари – детско литературно утро.
Средношколски клуб "Философия" – първа среща. Инициатива на Фондация "Град и култура" Варна и Регионална библиотека "Пенчо Славейков".
"С пътеписите на Вазов опознаваме Отечеството си" - честване на 150-годишнината от рождението
на Иван Вазов. Съвместно с Туристическо дружество "Владислав Варненчик".
"Енциклопедия на българското кино" от Александър Янакиев. Представяне в рамките на фестивала
на българския филм "Златната роза" - Варна`2000 и среща с автора.
"Сцена Лице" представя Валери Кинов.
ноември
Програма "Courants-Sejour Culture" организирана в Париж от Министерство
на културата Франция. Участва Даниела Канева.
"Нова канцерологична теория за рака - ракът като враг и бъдещ съюзник" - лекция на проф. Марин Р.
Механджиев. Яна Русанова представя госта.
"Провадия в моите спомени" от Стефан Корабов. Представяне на книгата. 12
120 години от рождението на Йордан Йовков – изложба. 24
21 ноември - Ден на християнското семейство. Участници и гости на събитието: Генерално
консулство на Руската Федерация, Генерално консулство на Полша, Генерално консулство на Украйна.
Съвместно с "Обреди" ЕООД. 25
"Да чуем шепота на планината" - среща с Райчо Гънчев.
„Поезията и личността на Пенчо Славейков” през погледа на Ваклуш Толев.
Съвместно с Общество "Път на мъдростта" – Варна.
декември
"Автографите на нашите приятели" - изложба. Съвместно с Варненското дружество при Съюза на
българските писатели.
"Пеещо букварче" от Владимир Стоянов. Премиера на книгата.
"Добри Христов и музикалната история на Варна" - изложба. Съвместно с Регионален исторически
музей.
"За Дядо Коледа с любов" - празнично утро с най-малките.
"Книга за Коледа – послание и коледен дар" - изложба и празнична среща.

2001 година
януари
"Усмивки за всеки ден" от Живко Сотиров. Премиера на книгата. Съвместно с Издателска къща
"Славена".
60-години от рождението на писателя Георги Марковски – литературна вечер. С участието на
варненски автори, издали свои книги в ИК "Сребърен лъв" 43, 66
февруари
Среща с Драга Дюлгерова - поетеса, актриса, художничка.
Начало на Съвместна културна програма на РБ "Пенчо Славейков" и Център на инвалидите.
"Виното" – изложба, посветена на българското лозарство и винарство.
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"Приижда новата вълна" от Пенка Владимирова. Премиера на книгата. Съвместно с Издателска къща
"Славена".
Литературно утро с приказките на братя Грим. С участието на деца от СОУ "Димчо Дебелянов".
март
"Навеки ще си жива, Свобода!" - литературно-музикално утро, посветено на 3-ти март. Съвместно
със СОУ "Димчо Дебелянов" и ОУ "Св. Иван Рилски".
Среща с Емануела Цонева - художничка и поетеса. Съвместна културна програма на РБ "Пенчо
Славейков" и Център на инвалидите.
"Мислител с европейски дух" - изложба, посветена на 130 години от смъртта на д-р Петър Берон.
Съвместно с Департамента за повишаване квалификацията на учителите "Д-р Петър Берон" и II
Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" – Варна.
"Красотата. Уроци за грация" от Росица Заркова и Петя Иванова - начало на новата поредица "У
дома" на ИК "Славена". Представяне на книгата.
"До Южна Африка на велосипед" - среща с автора - Владимир Сорокин. Представяне на книгата.
Съвместно с Туристическо дружество "Владислав Варненчик" – Варна.
"Храмът на Мелпомена" - изложба, посветена на 80-годишния юбилей на Варненския Драматичен
театър "Стоян Бъчваров". Съвместно с Музей за история на Варна.
61
април
Детски и средношколски отдел на РБ "Пенчо Славейков" посрещна своите читатели на нов адрес. 40,
42, 47, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 62,
Седмица на детската книга и изкуствата за деца. Съвместна инициатива със Сдружение на
писателите, Младежки дом и Фестивален и конгресен център – Варна.
"История на българската литература" - премиера на книгата и среща с автора - Светлозар Игов.
Съвместна инициатива с Фондация "Добри Христов".
Среща с арх. Станчо Веков. Съвместна културна програма на РБ "Пенчо Славейков" и Център на
инвалидите.
Изложба, посветена на 125-годишнината от Априлското въстание.
Импровизации на млади художници на тема "Книгата" по случай Световния ден на книгата - 23
април.
май
"Съвременни теми във френската философия"- среща с проф. Пол Моние. Средношколски клуб
"Философия". Проект на Фондация "Град и култура" – Варна. Със съдействието на Община Варна Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт".
Среща с Любен Хараламбиев, изпълнения на китара. Съвместна културна програма на РБ "Пенчо
Славейков" и Център на инвалидите.
Първо самостоятелно представяне на творби от ученици в IX клас на Хуманитарна гимназия
"Константин Преславски" – Варна.
"И на вси славяни книга да четат..." - изложба, посветена на Деня на българската просвета и култура
и славянската писменост - 24 май.
"Капризите на Модата и творческата ни Индивидуалност" в отдел "Изкуство" съвместно с
Професионална гимназия по мода и модна стилистика "Богоя".
юни
Изложба на деца от Дом "Гаврош" по случай Световния ден за защита на децата.
"Хлябът на един Дон Кихот", "Живот между мълнии" и "Какво си ти, живот" от Мария
Мандаджиева. Представяне на книгите. С участието на Свилен Стоянов - актьор, и Арсений Арсов –
тенор. Съвместна инициатива с Асоциацията по нетрадиционна медицина и електропунктурна
диагностика – Варна.
Илия Бешков - изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на художника.
септември
Международна конференция по проблемите на мултикултурното общество, проведена в гр. Гера,
Германия. Емилия Милкова - директор на библиотеката, представя темата: "Мултикултурното общество
и ролята на библиотеките".
"Съединението 1885 - изпитание на българския дух ", изложба.
Национална конференция по нумизматика.
Среща с д-р Сава Василев в авторска вечер с новите книги на издателство Слово, представен от д-р
Людмила Стоянова.
"Вик" от Маргарита Станева. Представяне на книгата.
октомври
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"Илюзиите на разума и фанатизмът на вярата. Философският поглед към проблема за тероризма".
Дискусия с участието на Людмила Димова, специализант по международни отношения в Берлинския
свободен университет.
Средношколски клуб "Философия". Проект на Фондация "Град и култура" – Варна.
"Зодиакът" от Мариана Везнева. Представяне на книгата.
ноември
"Интернет - възможности в библиотечната практика" - международен практически семинар. Лектори:
Наташа Бенсън, Кристиан Вюрц. Съвместно с Британски съвет и Гьоте институт. 45, 60
"Културният подвиг на Пенчо Славейков" - изложба по повод 135 години от рождението на Пенчо
Славейков и 50 години къща-музей "Петко и Пенчо Славейкови". Съвместно с Национален литературен
музей и Къща-музей "Петко и Пенчо Славейкови". 39, 63, 64
"Новият свят в началото на XXI век. Ню Йорк, Монреал. Клуб Импресии" от Стефано Кристофф.
Премиера на книгата. С участие на вокално-инструментален състав "Пей сърце" с диригент Влади
Анастасов. Съвместно с Народно читалище "Асен Златаров".
"Небето се мени, но душата не" от Джорджо Салфери. Представяне на книгата. Авторът представя
стиховете си в оригинал - на есперанто, българският превод е от Любомир Трифончовски.
Пен клуб Есперанто - Варна отбелязва 10 години от създаването си. 41
декември
"Европейска година на езиците" – изложба Съвместно с немските издателства: LANGENSCHEIDT,
INSEL, DROEMER WELTBILD, EICHBORN, SUHRKAMP, TESSLOFF, THIENEMANN. 49
"Рождество Христово или коледният дух - традиции и ценности" - Младежки форум.
"С пожелание за весела Коледа" - изложба. Съвместно с Музей по история на Варна. 59

2002 година
януари
"Нобеловата награда за литература за един век" – изложба, лауреати и книги.
"Музиката на младите - предизвикателство или диагноза" - Дискусионен киноклуб с прожекция на
филма "The Doors". Средношколски клуб "Философия".
"Аутсайдерът" - Дискусионен киноклуб с прожекция на филма "Авантаж". Средношколския клуб
"Философия".
март
"Докосване до корена" - изследвания за родния край за едно десетилетие – изложба.
Изложба на мартеници, изработени в групите към Центъра за работа с хора с увреждания.
Мария Дикова и Магдалена Димитрова - еклектична изложба.
"Пролет иде в наший роден край" - изложба български традиции. Съвместно с Регионален
исторически музей - отдел ЕТНОГРАФИЯ. 67
"Национално и глобално". Гост - проф. Нина Дюлгерова. Средношколски клуб "Философия".
"Съвременната жена в светлината на Библията" - лектор свещеник Василий Шаган. Съвместна
проява с Варненско-Великопреславска митрополия.
"Българската идея " от Светлозар Попов. Представяне на книгата от Марияна Хруза. Прожекция на
филм за общобългарската среща на гроба на Хан Кубрат в Украйна през месец август 2001 година.
април
Бойка Тодорова - завеждащ Немската читалня, взе участие в семинар за усъвършенстване уменията
за търсене в интернет, организиран от Гьоте Институт, който се проведе в Мюнхен.
Международен ден на детската книга – изложба, посветена на рождения ден на Х. К. Андерсен, на
120 години от рождението А. А. Милн, свързана с обявяването на 2002 година за международна година
на Мечо Пух.
Учредяване на детски литературен клуб "Мечо Пух" с участието на деца от първи клас на ОУ
"Черноризец Храбър".
"Как да намеря МОЯТА книга"- разходка из библиотеката. Съвместно с Детски куклен театър
"Палечко" с ръководител Маргарита Шишкова.
"Магията да сътвориш приказка" - среща-разговор на варненската детска писателка Райна Стефанова
с деца от СОУ "А.С.Пушкин".
Среща - разговор с Георги Пейчев - вариететен артист. Съвместна културна програма на РБ "Пенчо
Славейков" и Център на инвалидите.
"Земята и нейните чудеса" – изложба, посветена на Международния ден на Земята. Съвместно с
Природонаучния музей и Варненския терариум.
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Проект "Показване" - изложба на художниците Петър Костадинов и Йордан Ганевски - документален
материал, живопис, рисунка, видео арт.
май
"Седемте лъча на еволюцията" от Ваклуш Толев - представяне на книгата. Съвместно с общество
“Път на мъдростта" и библиотека "Виделина".
“24 май - Ден на славянската писменост и култура” – изложба, подготвена от ученици от
Хуманитарна гимназия "Константин Преславски”.
Среща-разговор с Юлия Керанова – психолог. Съвместна културна програма на РБ "Пенчо
Славейков" и Център на инвалидите.
"Проблемите на европейската интеграция" – дискусия, съвместно със СОУ "Неофит Бозвели".
24 май - Ден на Славянската писменост и култура и 110 години от написването на стихотворението
"Кирил и Методий" от Стоян Михайловски – изложба. С участието на деца от ЦДГ "Звездичка" и
ученици от ОУ "Ст. Михайловски".
"Майстори на съвременния къс разказ" - семинар. Богомил Аврамов-Хеми представя Хемингуей.
"Консулствата във Варна ". Краеведски четения. Лектор Борислав Дряновски. Съвместно с
Варненското дружество на Съюза на краеведите в България.
"Към детето с любов" – изложба, посветена на Световния ден за защита на децата. Съвместно с
Музей по история на Варна и Дружество "Лабиринт". 84
"Писма на Елена Рьорих". Представяне на книгата. Съвместно с издателство "Славена" и Варненския
център "Рьорих".
юни
Емилия Милкова - директор на библиотеката, и Радка Калчева - завеждащ отдел "Автоматизация",
участват в специализираната програма "Библиотечно дело и информационен мениджмънт", която се
администрира от Американското посолство в София. 75, 81
"Ян Амос Коменски" - изложба, посветена на 410 години от рождението на Ян Амос Коменски (1592
- 1670) - чешки педагог и мислител - хуманист. Съвместно с Дружество за българо-чешко и словашко
приятелство - Варна. Гости на откриването са посланикът на Чешката република Петър Докладал,
посланикът на Словашката република Ян Ковач, магистър Марцела Дезортова - директор на
библиотеката към музея "Ян Амос Коменски" в Чешката република.
Среща-разговор с Димитър Стойков - Носител на награда "Варна" за артистична дейност за 2002
година. Съвместна културна програма на РБ "Пенчо Славейков" и Център на инвалидите.
"Исихастски студии" от Диоклийски епископ Калистос Уеър. Представяне на книгата. Съвместно с
Варненска и Великопреславска Света Митрополия.
юли
"Как прибраха слънцето на сянка". Представяне на книгата на четири езика. Романът е издаден по
Европейски образователен проект в рамките на програма "Сократ", подпрограма "Коменски". Книгата е
написана от френски, английски, италиански и български ученици (от СОУ "Йордан Йовков" – Варна).
"ПИСАТЕЛЯТ" – изложба, посветена на 125 години от рождението на Елин Пелин.
"Българският фолклор, приказният свят и морето" - изложба в Гранд хотел "Сейнт Елиас" на детски
рисунки от Школата по изобразително изкуство при Народно читалище "Просвета". Школата е
представена от РБ “П. Славейков” и Община Варна. Приходите от продажбата на рисунки са дарени на
Карин дом.
септември
"Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество" национална конференция. Съвместно със Съюза на библиотечните и информационни работници в
България и Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна, с любезното съдействие на Американски
център – София. 70, 71
Седмица на православната книга. Организатор е Варненска и Великопреславска света митрополия.
Домакин е Регионална библиотека "Пенчо Славейков".
40 години от канонизацията и 280 години от рождението на Преподобни Паисий Хилендарски, както
и 240 години от написването на История славянобългарска - изложба. Изложбата включва първото
печатно издание на "История славяноболгарская", други старопечатни книги – истории, писани въз
основа на "Царственика". Материали от фонда на библиотеката за приноса на преподобни Паисий
Хилендарски за българското Възраждане, както и книги за Зографския и Хилендарския манастир. 76
Проблемите на наркозависимите – семинар. Семейството и наркоманията – семинар. Духовнопастирското и терапевтичното обгрижване на наркозависимите – семинар. Семинарите се провеждат
съвместно със сдружение “Бъдеще без дрога”.
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"Да се завърнеш към живота" от йеромонах Анатолий Берестов. Представяне на книгата и среща с
автора.
Дрехи от хартия – изложба. 68
Представяне на новия on-line каталог на Регионална библиотека "Пенчо Славейков".
http://catalog.libvar.bg/ 80, 82
октомври
"И ние МОЖЕМ!" – изложба, посветена на Деня на слепите – "Белия бастун". Съвместно със СОУ
"Проф. д-р Иван Шишманов" (за деца с нарушено зрение) - Варна
Откриване на учебната година с приказката "Сърце" на Ангел Каралийчев. Детски литературен клуб
"Мечо Пух".
ноември
Спектакъл на децата от ЦДГ "Звездичка" по случай 95 г. от рождението на Астрид Линдгрен.
"Само цигарите ли са?!" – изложба, посветена на Деня без тютюнопушене - 17 ноември. Съвместно с
Музей по история на медицината.
"Балканската война" – изложба. Съвместно с Държавен архив – Варна.
Илюстрации по приказки на Вилхем Хауф по повод 200-годишнината от рождението му. Детски
литературен клуб "Мечо Пух".
"Дневникът на Ева" от Върбан Боров. Представяне на книгата. 79
декември
Представяне на Издателска къща "Лик". 73
"Николай Рьорих" – изложба. Включва: философски трудове на Рьорих, картини, пътеписи и албуми.
Съвместно с Варненски център "Рьорих". 85
"Годишните времена" - изложба на Школата по изобразително изкуство при Народно читалище
"Просвета".
"Празник за всички" - коледен концерт на музикални състави от СОУ "Проф. д-р Иван Шишманов” Варна.
„Православие и съвремие: Рождество Христово и 21 век" – дискусия за тийнеджъри.
"Рождественската икона - история и традиции" – изложба. Съвместно с Музей на Възраждането и
Музей за история на Варна. 83

2003 година
януари - февруари
"Жрецът на Тао" от Станчо Сираков. Представяне на книгата. Съвместно с издателска къща
"Славена".
Дискусия „Власт и демокрация.” Средношколски клуб "Философия".
Дискусия "Българският характер и българският път". Средношколски клуб "Философия". Гост: Иван
Колев - автор на учебници.
март
"Съвременна Словашка книга" – изложба. Съвместно с Посолството на Словашката република в
България и Дружеството за българо-чешко и словашко приятелство.
"Варненските кметове и техните дарения" – изложба, проследяваща първите десетилетия от живота
на библиотеката и приноса на Харалан Ангелов, Михаил Колони, Кръстьо Мирски и др. за развитието й.
89, 93, 130, 131, 164
Практикум за библиотекари.
април
"Хензел и Гретел" - конкурс за детско творчество по повод 10-ия рожден ден на Немска читалня. 100,
114,162,
"Учебни материали за ранно немскоезиково обучение" – изложба. Съвместно с Гьоте институт.
„Седмица на гората” и 60 години "Природен парк Златни пясъци" - изложба от издания на
"Природен парк Златни пясъци".
"Защитени територии по северното черноморие" – фотоизложба. Съвместно с "Природен парк
Златни пясъци".
"Стена на мечтите". Откриване на пано от керамични плочки. Проектът е по идея на американската
активистка за правата на децата Сали Хиндман и "Сдружение Гаврош". 96, 103, 105, 138
Практикум за учители по немски език - ранно чуждоезиково обучение. "Немски език с песен" –
сборник-помагало за ранно чуждоезиково обучение. Представяне на книгата.
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"Хензел и Гретел". Драматизация на гостуващ куклен театър. Съвместно с Гьоте Институт.
Представлението е на немски език.
"Малкото птиче лястовиче" от Веселина Цанкова. Представяне на книгата и среща с ученици от III
клас на ОУ "Елин Пелин".
Изложба – картини на ученици от Хуманитарна гимназия "Константин Преславски"
"Празникът на книгата - българската традиция и Варна" – изложба. 156
"Маратон на четящите хора". Начало на инициативата, родена в РБ „Пенчо Славейков”, която ще
стане ежегодна. 90, 98, 101, 102, 117, 118, 132, 156
май
Празнична сесия по повод 120-годишнината от създаването на библиотеката през 1883 г. 92, 144, 152
"120 ценни книги от фонда на библиотеката" – изложба.
Откриване паметна плоча на видния общественик Ярослав Романчук.
"Библиотеката, четящият човек и предизвикателствата на 21 век" - национална конференция. 134
"Паркът на призраците" от Златко Енев. Представяне на книгата. Със съдействието на Фондация
"Град и култура" – Варна. 97
Пленер по музика и рисуване с ученици от СУИ "Добри Христов".
"Пенчо Славейков 1986-2002" - библиографски указател. Представяне на изданието. 86, 150
"История на Двореца Евксиноград". Представяне на CD-ROM.
"Стара Варна" - новите акценти в библиотечните страници от интернет пространството на
http://www.libvar.bg/old-varna/.
октомври
"Животът на книгите във Варна" – изложба. Изложбата на библиотеката гостува на Народна
библиотека "Св. св. Кирил и Методий”. 163, 153
ноември
"Неточните размери на живота " - авторски рецитал на Румен Леонидов. 110
"Екология на наводненията 2002 година" – фотоизложба по повод 30 години Дружество за чешко и
словашко приятелство – Варна. Съвместна инициатива.
"Тъмната страна на жената" от Атанас Стойчев. Премиера на книгата. Съвместно с Издателство
"Славена". 146
"Примамливи светлини" от
Павлина Циганчева. Представяне на книгата. Съвместно със
Сдружението на писателите – Варна.
"100 издателства - 100 заглавия" – изложба. Съвместно с Гьоте институт. 94, 112,140
На Регионална библиотека "Пенчо Славейков" по проект ABLE гостуват Нанси Болт и Робърт
Андерсън. 160
"Екология на наводненията" - семинар за еколози. Съвместно с Дружеството за чешко и словашко
приятелство - Варна и Община Варна.
декември
"Дни без глоби". Старт на инициатива на РБ "Пенчо Славейков", която ще стане ежегодна. 113
"Природа" от Райчо Гънчев. Представяне на книгата. 133
"Деца четат на деца". Инициативата стартира за първи път. 147
"Панаир на книгата" – РБ "Пенчо Славейков" участва с изложбата "Животът на книгите във Варна".
139,145, 161

2004 година
януари
"115 години от рождението на Николай Райнов" – изложба. 205, 259
"Приказни съкровища" - празнично литературно четене пред ученици от НГХНИ "Константин
Преславски" и СОУ "Климент Охридски" по повод на 115 г. от рождението на Николай Райнов. 252
"Варненската библиотека - 120 години в дати" от Марин Маринов. Премиера на книгата. 174, 182,
234, 243
февруари
"Любовен еликсир" – изложба, посветена на любовта в световната и българската лирика, символи,
ретро картички с романтични послания, репродукции с еротична и любовна тематика. 247
"Фестивалът като феномен на художествената култура" от Любомир Кутин. Представяне на книгата
с участието на проф. Розмари Стателова. 187, 210
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Библиотеката е домакин на „VII-ми Национален литературен конкурс за средношколци "Любовта в
нас" на Общински детски комплекс, Клуб Касталия.
"Литературният архив - недоразказаната памет" от Радка Пенчева. Литературни-критически статии и
документални изследвания, представени от Антоанета Алипиева.
"Галилео Галилей" – вечер, посветена на 440 години от рождението му.
март
"Руско-турската освободителна война 1878 г.: за свободата достойни" - изложба, посветена на 3-ти
март. 217
"Религия и художествена литература" от Димитър Ефендулов. Представяне на книгата с участието на
литературния критик Михаил Неделчев. 209
"Приключения с деца и думи" - представяне на детски клуб "Сетива" при Детския и средношколски
отдел на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" и клас "Журналистика и красноречие" при Школа
"Клас – образование". 250
"Аз чета чешки и словашки приказки" - VI Национален конкурс за деца и юноши. Изложба на
илюстрации по мотиви от чешки и словашки приказки. Изложба на чешка и словашка литература за деца
и юноши на български език. Съвместно с Дружество за българо-чешко и словашко приятелство – Варна
170, 235, 262
април
Специализация в Публичната библиотеката в град Еймс, Айова, САЩ, като част от проект ABLE Обмен на библиотечен опит – на Галина Дойчева, завеждащ отдел "Обработка и каталози".
"Великденско настроение" – изложба. Съвместно с Музей за история на Варна и Музей на
Възраждането. 254, 206
"100 години дипломатически отношения между България и САЩ" – изложба. 166, 186, 202, 203,
253, 245
Тържествено откриване на Седмицата на детската книга и изкуствата за деца. Среща на писателките
Веселина Цанкова и Райна Пенева с деца. Откриване на изложба "Приказно царство" - литература,
посветена на деца.
В Отдел Изкуство се организира „МЮзиК КоМиКс АрТ ПарТи: Да напишем и илюстрираме заедно
най-дългия комикс”.
"Маратон на четящите хора". 179, 193, 207, 212, 232, 257
Презентация на web сайт за Райна Кабаиванска, изготвен от ученици от IV ЕГ. 188, 218, 241
май
"80 години от основаването на Варненско журналистическо дружество" – изложба. 260, 261
"Камбани бият" от Красимир Пеев. Премиера на стихосбирката. Представена от Христо Маджаров,
Петра Христова. Изпълнение на пиано - Иво Бонев.
"Писмеността - мост през времето" – изложба. Представяне на развитието на писмеността от
древността до най-съвременните варианти на словото.
"Една седмица в рая" от Златко Енев. Премиера на новия роман. Представяне с участието на автора и
Десислава Неделчева, литературен критик.
юни
"Ние учим немски" – изложба. Постери и колажи по проект на ученици V-VІІІ клас, възпитаници на
ОУ "Черноризец Храбър". 180, 200, 222
"Български патент" от Върбан Боров. Премиера на шоуразкази и четива. Арт-представяне - Кирил
Аспарухов. 249
Библиотеката е домакин на XIV-та Национална конференция на СБИР "Библиотеките и промените в
съвременното българско законодателство". 219, 194
"Атанас Далчев" - изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на поета. 173
"Атанас Далчев" - поетична вечер в чест на българския поет, есеист и преводач. Литературен поглед
към поезията на Далчев, представен от доц. д-р Людмила Стоянова. Стихове на автора в изпълнение на
актьорите от Варненския театър „Стоян Бъчваров” Свилен Стоянов и Юлияна Чернева. 258
"България през обектива на един англичанин" – фотоизложба. Младият фотограф Арон Яндл
представя свои творби, вдъхновени от посещението му в България. Съвместно с ACC Friends in Bulgaria
& ACC Denmark. 171
18 юни
В град Пловдив Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна получава Националната награда
"Христо Г. Данов" в категорията "Библиотеки и библиотечно дело". 177, 224, 225, 239
юли
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"Модерното изкуство" - арт среща с дизайнера от Ливан – Ховиг. Представяне - Десислава
Божидарова.
септември
"Най-добре се вижда със сърцето" – изложба, посветена на Антоан дьо Сент Екзюпери. 168
Премиера на книгите на издателство "Емас" – София. Представяне - Василка Ванчева. 227
"Тоталитарното изкуство" от Чавдар Попов. Премиера на книгата. Представяне - проф. Владо
Иванов.
"Малкият принц" - изложба с рисунки на таланти от школа "Клас – образование", посветени на героя
на Екзюпери.
"Кирил Шиваров и Варна - творби на скулптора в родния му град" от Румяна Иванова. Премиера на
книгата. Съвместно с Община Варна и Издателство "Славена".
В Регионална библиотека "Пенчо Славейков" е въведена нова интегрирана система за регистриране
но читатели и книгозаемане чрез баркод. 185, 239, 248
октомври
"Спирали на еволюцията" от Яна Янина. Премиера на стихосбирката.
"Малкият Плюк от голямата къща" от А. М. Х. Шмит. Премиера на книгата. Превод на български
език - Райна Стефанова. Драматизация на клуб "Сетива" при РБ "П. Славейков".
"Новата българска музикална култура (1878 - 1944 г.)" от д. и. проф. Иван Хлебаров. Представяне на
книгата. Съвместно с НУИ "Добри Христов".
Изложба-базар на издателство "Индекс" - Руска художествена и специализирана литература. 204
"От фантазия към форма в музиката" oт доц. Томи Кърклисийски. Представяне на книгата. 184, 201
"Варна - Хамбург и обратно" от Инга Дьор. Представяне на книгата и среща с автора. 195
ноември
"560 години от битката на полския крал Владислав Ягело край Варна" – изложба.
Откриване на Специализирана читалня за американска литература. 197, 216, 237, 244
"150 години от рождението на чешкия композитор Леош Яначек" – изложба. Съвместно с
Дружеството за българо-чешко и словашко приятелство. 211
Семинар по проект ABLE "Изграждане на обществено-информационен център. Успешни практики”.
196, 231

2005 година
март
"Баба Марта бързала" - първомартенска витрина. Представяне на книги за пролетта и мартениците
като традиционни български символи на здравето, плодородието и новото начало.
"Да открием колелото" - хепънинг по случай Първа пролет, организиран от клуб "Сетива" при
Библиотеката.
"Варна с четка и обектив" - изложба, втора част. Съвместно с Музей по история на Варна и Музей на
Възраждането. 295, 279, 286, 289, 296,309, 317
"Готическият роман - генеалогия, жанр, естетика" от Огнян Ковачев. Представяне на книгата. 290,
292
април
Вечер, посветена на Тарас Шевченко. Съвместно с Украинското консулство. 320
"Света Гора" - литературен алманах. Представяне на книгата. Съвместно с Община Варна: Дирекция
"Култура и духовно развитие", Дирекция "Образование", Сдружение на писателите – Варна и Сдружение
на писателите – Велико Търново.
„Дни на детската книга”, посветени на 200-годишнината от рождението на Ханс Кристиан Андерсен.
"Честит рожден ден, Валери Петров!" – инициатива на библиотеката за изпращане на читателски
поздрави до поета. Съвместно с Община Варна, Национален център за книгата.
„Маратон на четящите хора”. 264, 267, 272, 277, 313, 314, 315, 318, 325
май
"125 години Варненски периодичен печат" – изложба. 265, 287, 302, 316
Дамян Дамянов - литературна вечер. Гост: Надежда Захариева. Съвместно с Народно читалище
"Просвета" – Аспарухово.
"Извоюваният мир" – изложба, посветена на Втората световна война.
"По следите на дружбата" от Маргита Черкезова-Савова. Представяне книгата и среща с автора.
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РБ "Пенчо Славейков" получава Награда за принос в популяризирането на българската култура от
Областния управител Яни Янев. 300, 312, 322
В РБ "Пенчо Славейков" гостува Джина Милсап, директор на Публичната библиотека в гр. Еймс,
Айова, САЩ - партньор в проекта ABLE. 285
"Щрихи към един словесен портрет" – изложба, посветена на 85-та годишнина от рождението на
Валери Петров. 281
"Писменото богатство на библиотеките в България" – изложба, представена в залите на Евробългарски център при Министерството на културата и туризма – София.
юни
"Честит празник, деца!" - изложба на детски рисунки. Рецитал "Аз съм дете".
"Най-новите послания на пиктограмите от 2004 г. - непубликувана информация" – среща-разговор с
арх. Марияна Везнева, чл. кор. на МАИ.
"Варна - спомени с четка и обектив" - изложба, трета част: „Варна в началото на ХХ век - войната и
мирът”. Съвместно с Музей по история на Варна и Музей на Възраждането. 291, 319
Списание "Историята". Представяне на бр. 1. Гост: Проф. Андрей Пантев.
юли
"Морската градина - минало и настояще". Представяне на детски проекти
269
"Признанието" от Маргарита Станева. Представяне на книгата.
"Варна - спомени с четка и обектив" - изложба, четвърта част: „Памет за старинна Варна”. Съвместно
с Музей по история на Варна и Музей на Възраждането. 278, 280, 304
август
"Сгради и забележителности от Стара Варна" - изложба на детски рисунки.
септември
"Азбука на светлината" от Бойко Златев. Представяне на стихосбирката.
"Съединението и Независимостта – политическата воля на българите за цялостна и самостоятелна
държава" – изложба, посветена на 120 години от Съединението на Източна Румелия и Княжество
България.
октомври
"Community Information Center (CIC) - the daily grind projection", презентация, изнесена от Емил
Демирев на IV международна конференция на Асоциацията на полските библиотекари в гр. Закопане,
Полша.
"Немски читални в Източна Европа" – семинар, проведен в Букурещ и организиран от Гьотеинститут – Мюнхен, Германия. Участва Бойка Тодорова.
"Литературна Варна" - 2005 г. Представяне на Алманаха и отбелязване на 15 години "Сдружение на
писателите" - Варна.
Именуване на Американската читалня на името на Х. У. Шумейкър - американски пълномощен
министър на САЩ в България в периода 1930 - 1934 г. Гост на събитието е Джон Байърли, посланик на
САЩ в България. 321
"С усмивка в третата възраст. Съюз на пенсионерите 2004" - изложба. Съвместно със "Съюз на
пенсионерите" – Варна.
"Най-хубавата дума" / "Mein Lieblingswort" – изложба на ученици, изучаващи немски език. Изготвена
е от Гьоте Институт – Атина.
"В мир или прошка" от Войно Войнов. Представяне на книгата.
"Съвременният образ на обществената библиотека – културен институт и информационен център" –
семинар с участието на библиотекари от РБ „Пенчо Славейков”- Варна, Библиотека "Дора Габе"Добрич, Библиотека "Партений Павлович"- Силистра, библиотекари от варненски читалищне
библиотеки и др.
ноември
"Гюнтер Грас – писател и художник" – изложба. Съвместно с Гьоте-институт.
"Електронните ресурси в библиотеките" – обучение в рамките на програма Courants 2005, Париж.
Участва Даниела Канева.
"Книги на моето детство" - националната дарителска кампания. Съвместно с Български Червен кръст
и Coca-Cola и под патронажа на Зорка Първанова. 273, 288
OVID Technologies – семинар-обучение на информационния хост Ovid Technologies. Представяне на
базата данни INSPEC.
"Пътят на пробудената душа" от Спас Мавров. Представяне на книгата.
декември
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"130 години от рождението на Добри Христов" – изложба.
"Духовните цености на Йовковото творчество" - изложба, посветена на 125-та годишнина от
рождението на Йордан Йовков
"По света на Нова година" - театрална импровизация на Школа "Клас – образование".
"Деца четат на деца", заключителен етап. 275
"Децата, приятели на Европа" - представяне на календар за 2006 г. на Школата по изобразително
изкуство при Народно читалище "Просвета".
"Коледна приказка" - мюзикъл на Частна детска градина "Зорница".

2006 година
януари
"250 години от рождението на Моцарт" – изложба.
февруари
"Пътят" - представяне на сборника. Съвместно с Център за творчество "Хомо луденс". 337
"Канон за вътрешното съзерцание" от Станчо Станев и Владимир Иванов. Премиера на първата
книга от поредицата "Древнокитайски текстове". 352
"Театрални страници" - изложба, посветена на 85-та годишнина на Варненски драматичен театър
"Стоян Бъчваров". Съвместно с Музей по история на Варна. 335, 379
Американски опит за библиотеките – изложба на сдружение АОБ. 339
март
"Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските библиотеки" - обучителен
семинар. Лектор: Ивайло Маринов.
"Menschen und Reisen in den Lehrwerken von Huber Verlag" - методически семинар за преподаватели
по немски език. Лектор: ст. ас. Албена Иванова. Съвместно с Оксфорд-център – гр. Варна.
"Колхида в сърцето" от Никола Гигов. Представяне на книгата. 355
"Пролетно равноденствие: Приказки от вечния град" – изложба на художника Оля Ташкова. 342
"Девети" от Анчо Калоянов. Представяне на книгата.
326
април
"Мост между поколенията и народите" - изложба, посветена на братя Грим, по случай 220 години от
рождението на Вилхелм Грим.
„Маратон на четящите хора”. 332, 336, 344, 346, 353, 354, 359, 365, 367, 373, 374, 378, 380
"Комиксът" – изложба в Детски и средношколски отдел.
"Пенчо Славейков - Европеецът". Изложба, посветена на 140-та годишнина от рождението на поета.
С подкрепата на Национален център на книгата. 366
Представяне на букинистично издание на "Кървава песен" на Пенчо Славейков. Изданието е част от
представянето на България на Лайпцигския панаир на книгата. С участието на студенти от НХА с
ръководител доц. Кирил Гогов. С подкрепата на Национален център на книгата.
За първи път стартира инициативата "Приказна нощ в Библиотеката" - среднощно приключение за
деца сред потайностите на библиотеката. 380
"Разказваческото изкуство" – уъркшоп от поредицата "Четенето – инвестиция за бъдещето".
Представление с актрисата-разказвач Катарина Ритер. Съвместно с Гьоте-институт. 333
май
За първи път е организирана Национална библиотечна седмица. Открита е изложбата „Съвременната
българска библиотека" в Клуба на народния представител в сградата на Народното събрание. РБ „Пенчо
Славейков” участва активно и изнася мултимедийна презентация. 330
"Пустинята на призраците" от Златко Енев. Представяне на третата книга от поредицата "Гората на
призраците".
"Правилата в българския език"– детски презентации от школа "Клас – образование".
"Шумерски митове в българския фолклор" от Светлозар Рулински. Представяне на книгата.
юни
"От шуменското позорище до Друмевите театрални празници"– гостуваща изложба на РБ "Ст.
Чилингиров" – Шумен. 363
"Кафява утрин" от Франк Павлов. Представяне на книгата и среща с автора. Съвместно с Френски
културен институт – Варна. 348, 356, 362
"Париж – преди и сега" – фотографска експозиция на Найден Найденов. Съвместно с Френски
културен институт – Варна. 362
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"80 години "Варненско лято" - изложба на Община Варна със съдействието на Музей за история на
Варна, РБ "Пенчо Славейков" и Държавен архив – Варна.
"Футболът – световен език" – изложба постери, посветена на Световното първенство по футбол в
Германия 2006. Съвместно с Гьоте-институт.
Тренинг семинар за преподаватели по немски език по системата на издателство "Хюбер": "Planet".
Съвместно с Оксфорд-център.
Официално връчване на наградите на учениците, представили се на призовите места в
организираната Олимпиада по немски език в Североизточна България. Наградите са връчени от
представители на Оксфорд център - София и издателство "Хюбер" - Мюнхен, Германия.
Регионална библиотека "Пенчо Славейков" е сред номинираните за Националната награда за
литература и книгоиздаване "Христо Г. Данов" в категория "Електронно издаване и нови технологии" за
мултимедийния библиографски указател "Николай Лилиев". 377
Тренинг семинар по проекта AITMES, състоял се в град Лено, Италия. Участва Наталия Ангелова.
371
октомври
От 27 до 31 октомври се провежда Международен семинар по проект AITMES с участието на
партньорите от Гърция, Унгария, Италия, Литва и Турция. Програмата на семинара включва преглед на
получените резултати, презентации на партньорите за регионални семинари, SWOT анализ на предходни
тренинг семинари и практическа част на територията на Варна. 338, 349, 358, 360, 371
"Будителите - дело и памет" – изложба. 345
декември
"Белослав и неговите околности" от Алеко К. Константинов. Представяне на книгата и среща с
автора. Съвместно със Съюза на краеведите в България - клон Варна.

2007 година
февруари
„Владимир Димитров-Майстора” - изложба, посветена на 125 години от рождението му.
Гостуване на списание "Съвременник". Среща с Владимир Зарев и Иван Голев.
"Полският път. Хилядолетната история на поляците и тяхната култура" от Адам Замойски.
Представяне на книгата. Гост-лектор проф. Искра Баева. Съвместно с Полския институт в София. 385
“Методическо ръководство по туризъм” от Светла Джанкова. Представяне на книгата и среща с
автора.
март
"Книгата – знание и светлина" – изложба. Представени са новозакупени книги – средставата са дар от
Ротарианската общност в гр. Варна по повод рождения ден на библиотеката.
Представяне на обновения сайт на библиотеката.
"Креативност в обучението по немски език". Представяне на "Ein Koffer Deutsches". Лектор:
Спасинка Димитрова, Немски училища "Ерих Кестнер" - София, мултипликатор към Гьоте-институт България.
„Състезание в Регионалната библиотека” – съпътстваща проява на Първи варненски Салон на
книгата 2007. Състезанието бе проведено с ученици по програма на библиотеката. 438
април
"Български страници - Гео Милев" – изложба. Съвместно с Община Варна, Дирекция "Култура и
духовно развитие".
"Tendenzen der gegenwartigen Wortschatzentwicklung im Deutschen" - семинар. Лектор: Проф. д-р
Хелга Тайдге, германистка, гостуващ преподавател в ШУ „Епископ Константин Преславски”.
Ежегодният „Маратон на четящите хора”. 387, 392, 399, 417, 422, 435, 436
"Приказна нощ в Библиотеката" – традиционна инициатива в рамките на Маратона.
"Стаята на приключенията" – конкурс за разкази и комикси. 394, 397, 416, 439
май
"Сред текстовете на Емилиян Станев" - изложба, посветена на 100-годишнината от рождението на
писателя.
„Европа – история, настояще, перспективи за развитие” - изложба, посветена на влизането на
България в ЕС.
Тържествено събрание за отбелязване на първия професионален празник на библиотечните и
информационни работници в България.
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юни
"Пенчо Славейков" от Светозар Игов. Представяне на книгата. Съвместно с издателство "Славена".
393, 412
В Регионална библиотека "Пенчо Славейков" гостува Хосе Мануел Лоренсо Хименес, директор на
обществената библиотека на гр. Валядолид, област Кастилия и Леон в Испания.
"Родният език и другите езици - за творчеството на Джоузеф Конрад Коженьовски в контекста на
разсъжденията за европейската идентичност" - вечер, посветена на 150 години от рождението на
писателя. Лекция на Анна Кийевска - лектор по полски език в Шуменски Университет.
"Джоузеф Конрад" - филм за живота и творчеството му. Съвместно с Генерално Консулство на
Република Полша.
„Kauf mich” – изложба, посветена на влиянието на рекламата в съвременния живот. Съвместно с
Гьоте Институт - България.
септември
По повод Европейския ден на езиците – 1 септември – е проведена серия срещи "Европейци в
разговор". Съвместна инициатива с Гьоте институт - България, Британски, Френски и Полски културни
институти. 391, 405, 415, 427,
„Визия за библиотеката” - документална изложба от плакати на библиотечна архитектура.
Официални гости на откриването са: Георги Пирински - председател на Народното събрание на
Република България, проф. д-р Клаудия Лукс - президент на Международната федерация на
библиотечните асоциации (IFLA), Кирил Йорданов - кмет на Община Варна, и Петър Кандиларов –
областен управител на Варненска област. Съвместно с Гьоте институт и Съюза на библиотечните и
информационни работници. 395, 403, 407, 409, 424, 442
"Война на културите: различия между американските и европейските ценности" – публична лекция
на Дейвид Сифкин, съветник по въпросите на печата и културата към Посолство на САЩ в България.
октомври
Немска читалня организира представяне на стипендиите, отпускани от Академичната служба за
чужденци на Германия (DAAD) за 2008 г. Лектор: Бетина Венцел, DAAD-лектор в ШУ „Епископ
Константин Преславски”.
"Яловата вдовица" и "Мъжко можене" от Бойка Асиова. Представяне на книгите и среща с автора.
Съвместно с ИК "Жанет 45" и книжарница "Театъра". 413, 431, 441
"Радио" от Вергил Немчев. Представяне на книгата и среща с автора. Съвместно с ИК "Жанет 45" и
книжарница "Театъра". 419
"Картички" и "Писма" от Силвия Чолева. Представяне на стихосбирките и среща с автора. Съвместно
с ИК "Жанет 45" и книжарница "Театъра".
ноември
По повод Деня на народните будители във фоайето на библиотеката е представена част от
колекцията книги, закупени с финансовата подкрепа на Министерство на културата по програмата
“Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.
180 години от рождението на Петко Рачев Славейков – изложба.
"Живот в тройка (истински роман)” от Станимир Кискинов. Представяне на книгата и среща с
автора. 411
Семинар с международно участие по проект ABLE. Гости от САЩ на семинара са Робърт Андерсън директор на проекта ABLE, и Лора Хамилтън - член на организационния комитет. 408, 428
декември
„Класната стая е сцена и всички ние сме актьори” - семинар за преподаватели по английски език.
Лектор: Антоанета Попхлебарова, директор на Езиков център ВИСТА. Съвместно с Оксфорд център –
Варна.
"Чешката Коледа", гостуваща изложба на Чехословашки клуб "Т. Г. Масарик", клон Пловдив. 410,
440
Коледен празник в Библиотеката: „Да се поздравим за Коледа!” С участието на деца от НГХНИ
"Константин Преславски", ОУ "Захари Стоянов", ОУ "Стефан Караджа" и ОУ "Черноризец Храбър".
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III. ПУБЛИКАЦИИ ЗА БИБЛИОТЕКАТА 2000 – 2007 г.
Библиографски указател

2000 г.
1.
АВРАМОВ, Аврам. В прегръдката между залив и връх / Аврам Аврамов. // Н а р. д е
л о (Варна), LVII, N 192, 17 авг. 2000, с. 7.
2.
АВРАМОВ, Аврам. Десета премиера / Аврам Аврамов. // К И Л (Варна), IX, N 4, март
2000, с. 2.
"Море в клетка" е оригинална поетична библиотека на варненската ИК "Бизнес
плюс". Премиера на стихосбирката "Крайбрежие" от Христо Черняев [роден във Варна]
в Народна библиотека "Пенчо Славейков".
3.
АВРАМОВ, Аврам. „Крайбрежие" провокира "Море в клетка". (Артклуб)/ Аврам
Аврамов. // Н а р. д е л о (Варна), LVII, N 56, 9 март 2000, с. 7.
Стихосбирката "Крайбрежие" от Христо Черняев е десетата от уникалното издание
"Море в клетка". Хр. Черняев е роден във Варна. Изданието e представено в Народна
библиотека.
4.
АВРАМОВ, Аврам. Шестима автори изплуваха от "Море в клетка". (Артклуб) /
Аврам Аврамов. // Н а р. д е л о (Варна), LVII, N 86, 13 апр. 2000, с. 7.
5.
БИБЛИОТЕКАТА ни кани на среща с буквара. // Ч е р н о м о р и е (Варна), X, N 117,
20/21 май 2000, с 3.
6.
БОЕВА, Олга. Варна се готви да чества Петър Алипиев / Олга Боева. // Ч е р н о м о р
е (Варна), III, N 42, 21 февр. 2000, с. 3.
7.
БЪЧВАРОВ, Иван. Писателят трябва да показва поне част от познаваемата
действителност: [Интервю] / Иван Бъчваров; Аврам Аврамов. // Н а р. д е л о (Варна),
LVII, N 303, 29 дек. 2000, с. 7.
Ив. Бъчваров, председател на варненския филиал на ССП (Съюз на свободните
писатели).
8.
ВАРНА се готви да увенчае Петър Алипиев. // Ч е р н о м о р е (Варна), III, N 16, 21
ян. 2000, с. 23.
9.
ВАРНЕНСКАТА библиотека ще си партнира с американска. // Ч е р н о м о р е
(Варна), III, N 150, 28 юни 2000, с. 4.
Делегация от специалисти по библиотечно дело, водена от главния координатор на
проекта Нанси Болт.
10.
ВАРНЕНСКАТА интелигенция подкрепя библиотеката. (Кратки) // Ч е р н о м о р е
(Варна), III, N 44, 23 февр. 2000, с. 3.
11.
ВЛАДОВА, Елена. Интернет-фиеста за най-големите маниаци / Елена Владова. // Ч е
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р н о м о р и е (Варна), X, N 60, 14 март 2000, с. 2.
12.
ДИМИТРОВА, Анастасия. Стефан Корабов представи книгата на своя живот /
Анастасия Димитрова. // Н а р. д е л о (Варна), LVII, N 263, 10 ноем. 2000, с. 3.
13.
ДИМИТРОВА, Розалина. Библиотеката се впуска в Интернет фиестата / Розалина
Димитрова. // Н а р. д е л о (Варна), LVII, N 60, 14 март 2000, с. 1.
14.
ДИМЧЕВА, Кристиана. Нетрадиционно информационно обслужване в краезнанието /
Кристиана Димчева. // Б и б л и о т е ч н о т о краезнание - отговорност на регионалните
библиотеки ... : Докл. от Нац. конференция по краезнание Ловеч 1-2 ноември 2000 г. Ловеч, 2000, c. 66-79.
Регионална библиотека и краезнание.
15.
ДИМЧЕВА, Кристиана. Проект "Всичко за Стара Варна" / Кристиана Димчева. // Р е
ф о р м а т а в м е с т н о т о с а м о у п р а в л е н и е: Информационен бюлетин
(Издание на Фондацията за реформа в местното самоуправление), 2000, N 9, c. 6.
РБ "Пенчо Славейков" - Варна и Проект "Всичко за Стара Варна" - предистория,
практика, резултати.
Също и в: И н о в а ц и о н н и п р а к т и к и, 2000, сб. 2, с.122.
16.
ЗА Петър Алипиев в отвъдното и не съвсем. // Ч е р н о м о р и е (Варна), X, N 64,
18/19 март 2000, с. 2.
Юбилейна кръгла маса в Нар. библиотека "Пенчо Славейков".
17.
ИЗЛОЖБА проследява пътя на България към независимост. // Н а р. д е л о (Варна),
LVII, N 217, 16 септ. 2000, с. 2.
18.
ИЛИЕВ, Атанас. „Поезия..." за поезията. (Артклуб) / Атанас Илиев. // Н а р. д е л о
(Варна), LVII, N 109, 11 май 2000, с. 7.
Представяне на списание "Поезия..." в Народната библиотека "П. Славейков".
19.
ИНТЕРНЕТ-ФИЕСТА 2000. // Ч е р н о м о р и е (Варна), X, N 64, 18/19 март 2000, с.
3.
Снимка в РБ "Пенчо Славейков".
20.
КЪНЧЕВА, Зорница. Варненци ще почетат Петър Алипиев / Зорница Кънчева. // Н а
р. д е л о (Варна), LVII, N 61, 15 март 2000, с. 1.
21.
ЛОКМАДЖИЕВА, Нина. Учени и журналисти сблъскват мнения в конференция за
изкуството / Нина Локмаджиева. // Н а р. д е л о (Варна), LVII, N 127, 2 юни 2000, с. 3.
Национална научна конференция "Изкуство и медия". Организатор-факултет
"Изкуство, култура и масови комуникации" при ВСУ "Черноризец Храбър" със
съдействието на Народна библиотека "Пенчо Славейков".
22.
МАРИЯ ДУБАРОВА донесе във Варна спомена за Петя. // Ч е р н о м о р е (Варна),
III, N 81, 19 апр. 2000, с. 2.
Среща с родителите на Петя Дубарова в средношколския отдел на Народната
библиотека.
23.
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НАЦИОНАЛНА конференция за медийната културология. (Кратки) // Ч е р н о м о р
е (Варна), X, N 130, 5 юни 2000, с. 3.
Национална научна конференция "Изкуство и медия". Организирана от факултета
"Изкуство, култура и масови комуникации" във ВСУ, Клуб "Отворено общество" и
гостоприемната варненска библиотека.
24.
НЕДЕЛЧЕВА, Павлина. Изложба почита 120-годишнината на Йовков / Павлина
Неделчева. // Н а р. д е л о (Варна), LVII, N 269, 17 ноем. 2000, с. 3.
25.
НЕДЕЛЧЕВА, Павлина. Със сватбен ритуал отбелязваме Деня на християнското
семейство / Павлина Неделчева. // Н а р. д е л о (Варна), LVII, N 272, 21 ноем. 2000, с.
2.
26.
НЕНКОВ, Иван. „Ако пресъхна като лирик, започвам да пиша сатира" / Иван Ненков,
поет, музикант; Интервю на Аврам Аврамов. // К И Л (Варна), IX, N 3, февр. 2000, с. 3.
Премиера в Народна библиотека "Пенчо Славейков" на стихосбирката "Корабен
дневник" от родения в село Партизани, Варненско, поет Иван Ненков.
27
НИКОЛОВА, Мила. Пак започват преговори за средношколския отдел / Мила
Николова. // Н а р. д е л о (Варна), LVII, N 92, 20 апр. 2000, с. 2.
28.
НОВА пробойна във варненската Народна библиотека. // Ч е р н о м о р е (Варна),
LVII, N 127, 1 юни 2000, с. 8.
29.
ПОЕТЪТ Иван Ненков чете новата си книга. // Ч е р н о м о р е (Варна), III, N 28, 4
февр. 2000, с. 2.
30.
ПОСВЕЩАВАТ изложба на корупцията. // Ч е р н о м о р е (Варна), III, N 269, 15
ноем. 2000, с. 20.
В отдел "Изкуство", по време на поредната сбирка на клуб "Философия".
31.
ПРЕМЕСТВАНЕТО на средношколския отдел значи той да бъде унищожен. // Ч е р н
о м о р е (Варна), III, N 41, 19/20 февр. 2000, с. 3.
32.
СЕВОВА, Сияна. Шефът на „ММ“ купува средношколска библиотека: Михаил
Михов превръща някогашното руско консулство на ул. „Шкорпил“ в частна резиденция
/ Сияна Севова. // 24 ч а с а м о р е (Варна), N 98, 15 авг. 2000, с. 1.
33.
СПАСЕТЕ библиотеката!. // Н а р. д е л о (Варна), LVII, N 44, 23 февр. 2000, с. 3.
Обръщение от ръковoдството и обществения съвет към народна библиотека "Пенчо
Славейков".
34.
ХРИСТОВА, Донка. Варна отново заплашена да остане без библиотека / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), III, N 10, 14 ян. 2000, с. 4.
35.
ХРИСТОВА, Донка. На 17 март честваме Петър Алипиев : Кръгла маса, паметна
плоча, изложба и книга по случай 70-годишнината на поета / Донка Христова. // Ч е р н
о м о р е (Варна), III, N 61, 15 март 2000, с. 18.
36.
ХРИСТОВА, Донка. Три дни в плен на Интернет фиеста 2000 : Варненската
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библиотека кани NET-маниаците / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), III, N
60, 14 март 2000, с. 18.
37.
ЩЕ видим в документи пътя ни към Европа. // Ч е р н о м о р и е (Варна), X, N 218, 18
септ. 2000, с. 2.
Изложба, посветена на обявяването на Независимостта на България, в Народна
библиотека.
2001 г.
38.
АВТОРСКА вечер на издателство "Слово". // Ч е р н о м о р и е ( Варна), XI, N 212, 14
септ. 2001, с. 3.
Д-р Сава Василев представя пет студии. Премиера на белетристичната книга "Летище
за пеликани. Роман-партитура".
39.
ВАСЕВА, Сия. Откриха изложба с книги на Пенчо Славейков / Сия
Васева. // Н а р. д е л о (Варна), LVIII, N 255, 2 ноем. 2001, с. 3.
40.
ВЛАДОВА, Елена. Библиотеката се пренесе и в трета сграда / Елена Владова. // Ч е р
н о м о р и е (Варна), XI, N 88, 14/15 апр. 2001, с. 2.
41.
ВЛАДОВА, Елена. Поезия на есперанто представят във Варна / Елена Владова. // Ч е
р н о м о р и е (Варна), X, N 264, 14 ноем. 2001, с. 5.
Премиера на книгата "Небето се мени но не душата".
42.
ДЕТСКИЯТ и средношколски отдел на Регионалната библиотека "Пенчо Славейков"
имат нов адрес : [Снимки]. // Ч е р н о м о р е (Варна), IV, N 93, 20 апр. 2001, с. 4.
43.
ДИМИТРОВА, Анастасия. Отбелязаха 60 години от рождението на Георги
Марковски / Анастасия Димитрова. // Н а р. д е л о (Варна), LVIII, N 27, 1 февр. 2001, с.
2.
44.
ИГОВ, Светлозар. Повечето ни литературни историци се страхуват да пишат за
новото време: [Интервю] / Светлозар Игов; Елена Владова. //
Ч е р н о м о р и е (Варна), XI, N 79, 4 апр. 2001, с. 4.
45.
ЛОКМАДЖИЕВА, Нина. Дискутират приложението на Интернет в библиотеките /
Нина Локмаджиева. // Н а р. д е л о (Варна), LVIII, N 258, 6 ноем. 2001, с. 3.
Годишна национална конференция на Съюза на библиотечните и информационни
работници (СБИР) в Регионална библиотека.
46.
МИЛКОВА, Емилия. Интернет в библиотеката: [Интервю] / Емилия Милкова; Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), IV, N 134, 12 юни 2001, с. 13.
47.
МИЛКОВА, Емилия. Откриваме детския и средношколския отдел: [Интервю] /
Емилия Милкова; Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), IV, N 66, 19 март 2001,
с. 4.
48.
МИРЧЕВА, Мирослава. Национална конференция "Библиотечно краезнание", Ловеч,
1-2 ноември 2000 г. / Мирослава Мирчева. // Б ю л е т и н - Съюз на библиотечните и
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информационни работници (СБИР), 2001, N 1, c. 56-57.
Доклад на Кристиана Димчева на тема "Съвременните информационни технологии в
краезнанието".
49.
НЕМСКАТА читалня показва последните си дарения. // Ч е р н о м о р е (Варна), IV,
N 282, 4 дек. 2001, с. 16.
50.
ОТКРИХА с водосвет нова част на библиотеката : [Снимка]. // П о з в ъ н е т е Н о в
и н и (Варна), N 93, 20 апр. 2001, с. II.
51.
ПАНЧО ПАНЧЕВ (Дядо Пънч), писател. // Ч е р н о м о р е (Варна), IV, N 81, 5 апр.
2001, с. 3.
52.
СНИМКА на новооткритите отдели за деца и средношколци при Регионална
библиотека. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), X, N 91, 18 апр. 2001, с. III.
53.
СНИМКА на откриването на Средношколски и Детски отдели при Регионална
библиотека. // 24 ч а с а м о р е (Варна), N 78, 20 апр. 2001, с. 1.
54.
СТОЯНОВА, София. За пчелата, кошера и стиховете на адвоката. (Микс) / София
Стоянова. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XI, N 32, 8 февр. 2001, с. 16.
Цветан Пчелински - един от доайените на варненските хумористи, адвокат.
Литературно четене и спомен за него - зала 37 в Нар. библиотека. По темата и във в.
"Нар. дело" от 9 февр.
55.
СЪЮЗЪТ на библиотечните и информационни работници (СБИР) в началото на 21
век. // Б и б л и о т е к а, VIII, 2001, N 3-4, c. 5-10.
XI Национална конференция на СБИР. Представяне на новия детски и
средношколски комплекс на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна от
Румяна Георгиева.
56.
ТОДОРОВА, Виолета. Два отдела на библиотеката с нов дом / Виолета Тодорова. // Н
а р. д е л о (Варна), LVIII, N 89, 14 апр. 2001, с. 2.
57.
ТОДОРОВА, Виолета. Детският отдел на библиотеката приема читатели в нов дом /
Виолета Тодорова. // Н а р. д е л о (Варна), LVIII, N 93, 20 апр. 2001, с. 3.
58.
ХРИСТОВА, Донка. Библиотеки партньори разменят книги и идеи. (Афиш) / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), IV, N 130, 7 юни 2001, с. 15.
Гости от партньора на библиотеката - Публична библиотека на гр. Бoлдър, щат
Колорадо.
59
ХРИСТОВА, Донка. И коледните картички имат история: Стогодишната традиция в
изпращането на коледни послания показва изложва [В РБ „Пенчо Славейков“] / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), IV, N 296, 20 дек. 2001, с. 16.
60
ХРИСТОВА, Донка. Интернет влиза и в библиотеката : РБ "Пенчо Славейков" е
домакин на международен семинар за използване на глобалната мрежа. (Афиш) / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), IV, N 257, 5 ноем. 2001, с. 21.
61.

125 години Варненска библиотека

93

ХРИСТОВА, Донка. Как се създаваше храмът на Мелпомена : Изложба, посветена на
варненския театър [Регионална библиотека]. (Афиш) / Донка Христова. // Ч е р н о м о
р е (Варна), IV, N 72, 26 март 2001, с. 31.
62.
ХРИСТОВА, Донка. Нов библиотечен комплекс пред Великден / Донка Христова. //
Ч е р н о м о р е (Варна), IV, N 89, 14/15 апр. 2001, с. 6.
63.
ХРИСТОВА, Донка. Паметта ми ще преживей много дни... / Донка Христова. // Ч е р
н о м о р е (Варна), IV, N 256, 3/4 ноем. 2001, с. 19.
Национална изложба "Културният подвиг на Пенчо Славейков" в Регионална
библиотека "Пенчо Славейков".
64.
ХРИСТОВА, Донка. Писма и книги на Славейков в библиотеката. (Афиш) / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), IV, N 254, 1 ноем. 2001, с. 16.
65.
ХРИСТОВА, Донка. Редки издания в библиотечна изложба. (Афиш) / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), IV, N 118, 22 май 2001, с. 19.
66.
ХРИСТОВА, Донка. Спомен за Георги Марковски. (Афиш) / Донка Христова. // Ч е р
н о м о р е (Варна), IV, N 26, 31 ян. 2001, с. 20.
Вечер, посветена на писателя.
2002 г.
67.
ВАСЕВА, Сия. Изложба събра всички пролетни празници / Сия Васева. // Н а р. д е л
о (Варна), V, N 62, 14 март 2002, с. 3.
Съвместна изложба на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" и Етнографския
музей.
68.
ВЛАДОВА, Елена. Дрехи от хартия украсиха стените на библиотеката. (Микс) /
Елена Владова. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XII, N 153, 4 юли 2002, с. 24.
69.
ГЕОРГИЕВА, Румяна. Новият детски и средношколски комплекс на Регионална
библиотека "Пенчо Славейков" - Варна / Румяна Георгиева. // С Б И Р в началото на 21
век : Доклади XI Национална научна конференция 5-6 юни 2001 г. София. - Пловдив,
2002, c. 93-96.
Р. Георгиева, завеждащ Средношколски отдел.
70.
ГРАШКИНА, Ваня. Национална конференция в Евксиноград / Ваня Грашкина. // Б и
б л и о т е к а, IХ, 2002, N 6, c. 33-37.
През септември 2002 г. в Евксиноград се проведе национална конференция на тема
"Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в
демократичното общество", организирана от СБИР, РБ "П.Славейков" и любезното
съдействие на Американски център - София.
71.
ГРАШКИНА, Ваня. „Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната
роля в демократичното общество" / Ваня Грашкина. // Б ю л е т и н - Съюз на
библиотечните и информационни работници(СБИР), 2002, N 2, c. 25-27.
Национална Конференция, организирана от СБИР и РБ "П. Славейков" и любезното
съдействие на Американски център - София, Евксиноград 24-26 септ. 2002 г.
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72.
ЕМИЛИЯ МИЛКОВА директор на Регионалната библиотека "Пенчо Славейков" Варна. // Ч е р н о м о р е (Варна), V, N 108, 11/12 май 2002, с. 8.
73.
ИЗДАТЕЛСТВО "ЛиК" гостува на библиотеката. (Афиш) // Ч е р н о м о р е (Варна),
V, N 285, 5 дек. 2002, с. 10.
74.
КИРИЛИЧ, Васил и др. Романчук открил България за Украйна в началото на XX век :
Някои позабравени страници от историята на българо-украинските връзки / Васил
Кирилич, Наталя Григораш. // Ч е р н о м о р е (Варна), V, N 254, 30 окт. 2002, с. 15.
75.
КОЕВА-ЮРЧЕНКО, Елена. Български библиотекари в Съединените Американски
Щати / Елена Коева-Юрченко. // Б и б л и о т е к а, IХ, 2002, N 4-5, c. 84-85.
Директорът на варненската библиотека Емилия Милкова и зав. Отдел
"Автоматизация" Радка Калчева на специализация в САЩ.
76.
ЛЕТОПИС за духовния път на Паисий. // К И Л (Варна), XI, N 13, септ. 2002, с. 6.
Изложба в Регионална библиотека "Пенчо Славейков".
77.
МИЛКОВА, Емилия. Сприятеляване с книгата: [Интервю] / Емилия Милкова; Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), V, N 13, 16 ян. 2002, с. 12.
Емилия Милкова, директор на Регионална библиотека-Варна.
78.
МИНЧЕВА, Йорданка. Културните институти на град Варна в условията на
социокултурна промяна през периода 1988-1997 година / Йорданка Минчева. // К р и з
и с н а ситуация и художествена култура: актуални проекции от миналото и
съвременната практика : Материали от IХ лятна научна среща, Варна, 23-24 юни 2001
г. - С., 2002, c. 150-160.
Драматичен театър "Ст. Бъчваров", Държавен куклен театър-Варна, Варненска
филхармония, Държавна опера, Народна библиотека "Пенчо Славейков".
79.
ПРЕМИЕРА на "Дневникът на Ева". // Ч е р н о м о р е (Варна), V, N 278, 27 ноем.
2002, с. 11.
Премиера на книгата на Върбан Боров.
80.
РАЙЧЕВА, Стоянка. Библиотеката пусна електронен каталог / Стоянка Райчева. // М
о р с к и т р у д (Варна), N 191, 26 септ. 2002, с. 3.
81.
ХРИСТОВА, Донка. Америка отблизо : Две варненки отидоха, видяха и разказаха за
преживяното отвъд Океана / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), V, N 162,
13/14 юли 2002, с. 15, 3 сн.
Емилия Милкова и Радка Калчева след участие в американска културна
образователна програма, развитие на проект Побратимени библиотеки.
82.
ХРИСТОВА, Донка. Поръчваме книги от библиотеката по интернет. (Афиш) / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), V, N 237, 10 окт. 2002, с. 13.
83.
ХРИСТОВА, Донка. Посвещават изложба на Pождественската икона / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), V, N 297, 19 дек. 2002, с. 11.
84.
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ХРИСТОВА, Донка. Честваме деня на детето от 1927 година / Донка Христова. // Ч е
р н о м о р е (Варна), V, N 125, 31 май 2002, с. 3.
Изложба в Регионална библиотека "Пенчо Славейков".
85.
ЦВЕТАНОВА, Гергана. Изложба представя "Рьорих и България" / Гергана
Цветанова. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), X, N 286, 12 дек. 2002, с. XVII.
2003 г.
86.
АТАНАСОВА, Добринка и др. Пенчо Славейков : Библиографски указател / Състав.
Добринка Атанасова, Емил Демирев. - Варна : Славена, 2003. - 88 с.: с ил.
Библиографският указател се издава по случай 120-годишнината на Регионална
библиотека "Пенчо Славейков".
87.
ВАРНЕНСКАТА библиотека : Специално издание, посветено на 120-годишнина на
РБ "Пенчо Славейков" - Варна,11 май 2003.(Ед.л.).
88.
ВАРНЕНСКАТА библиотека гостува на столичани : Изложба за 120-годишнината на
РБ "Пенчо Славейков" откриват в НБ "Св. св. Кирил и Методий". // Ч е р н о м о р е
(Варна), VI, N 241, 16 окт. 2003, с. 13.
89.
ВАРНЕНСКИТЕ кметове и техните дарения. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N 65, 19
март 2003, с. 10.
90.
ВАСЕВА, Сия. Библиотекари подготвят маратон по четене на книги / Сия Васева. // Н
а р. д е л о (Варна), LX, N 96, 23 апр. 2003, с. 4.
91.
ВАСЕВА, Сия. Българските родители са 20-и в света по четенето на книги : Децата
ни се нареждат на второ място по грамотност, сочи изследване на Международния
изследователски център в Бостън. (Слово)/ Сия Васева. // Н а р. д е л о (Варна), LX, N
295, 16 дек. 2003, с. 5.
Разговор с Румяна Йовева, завеждащ на детско-юношеския отдел на Регионална
библиотека.
92.
ВАСЕВА, Сия. Варненската библиотека чества 120-годишнина: В нейния фонд има
над 800 000 книги от наши и чужди автори / Сия Васева. // Н а р. д е л о (Варна), LX, N
108, 12 май 2003, с. 2.
93.
ВАСЕВА, Сия. Изложба показва дарения от варненски кметове / Сия Васева. // Н а р.
д е л о (Варна), LX, N 67, 20 март 2003, с. 4.
94.
ВАСЕВА, Сия. Регионалната библиотека представи немски автори / Сия Васева. // Н
а р. д е л о (Варна), XL, N 272, 19 ноем. 2003, с. 5.
95.
ВАСЕВА, Сия. САЩ финансират информационен център в регионалната библиотека
/ Сия Васева. // Н а р. д е л о (Варна), LX, N 271, 18 ноем. 2003, с. 3.
96.
ВАСЕВА, Сия. Стена на мечтите откриват в регионалната библиотека / Сия Васева. //
Н а р. д е л о (Варна), LX, N 81, 5 апр. 2003, с. 3.
97.
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ВЛАДОВА, Елена. Български писател конкурира "Хари Потър" : На Златко Енев му
липсва само стабилен мениджър и масирана реклама / Елена Владова. // Ч е р н о м о р
и е (Варна), XIII, N 96, 14 май 2003, с. 16.
"Паркът на призраците" от Златко Енев, издадена от ИК "Пан". Премиера в
Регионална библиотека.
98.
ВЛАДОВА, Елена. Колегата Юлиян Атанасов се включва в маратона на четенето /
Елена Владова. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XIII, N 83, 23 апр. 2003, с. 10.
99.
ВЛАДОВА, Елена. Комисията по култура гласува културно наградите "Варна" /
Елена Владова. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XIII, N 98, 16 май 2003, с. 16.
100.
ВЛАДОВА, Елена. Конкурс за детска творба в РБ "П. Славейков" / Елена Владова. //
Ч е р н о м о р и е (Варна), III, N 66, 31 март 2003, с. 6.
Конкурс за детско творчество "Хензел и Гретел".
101.
ВЛАДОВА, Елена. Маратон на четенето събира любителите на книгите / Елена
Владова. // Ч е р н о м о р и е (Варна), ХIII, N 82, 22 апр. 2003, с. 20.
102.
ВЛАДОВА, Елена. Общинари ще четат любимите си книги: Библиотеката организира
читателски маратон за юбилея си / Елена Владова. // Ч е р н о м о р и е (Варна), N 38, 19
февр. 2003, с. 20.
120 години библиотека "Пенчо Славейков" - инициативи, "Маратон на четящи хора".
103.
ВЛАДОВА, Елена. „Стена на мечтите" ще украсява библиотеката : Деца подредиха
керамично пано от 140 плочки / Елена Владова. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XIII, N 71,
7 апр. 2003, с. 20.
104.
ГЕОРГИЕВА, Юлия. Библиотеката няма да глобява длъжниците си / Юлия
Георгиева. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), XI, N 42, 19 февр. 2003, с. 3.
105.
ДЕЦА сътвориха стена на мечтите. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), XI, N 82, 7
апр. 2003, с. XVI.
Керамично пано в Детски отдел.
106.
ДИМЧЕВА, Кристиана и др. 120 години варненската библиотека чака свой дом : През
2003 г. честваме годишнината на най-стария културен институт в града / Кристиана
Димчева, Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N 23, 28 ян. 2003, с. 14.
107.
ДИМЧЕВА, Кристиана. Диалогът с читателя - мост за партньорство и
сътрудничество / Кристиана Димчева. // Б и б л и т е ч н о т о сътрудничество настояще и бъдеще : Идеи и проекти за изследвания в областта на писмените
комуникации. Доклади от XIII Нац. Научна конференция. - С., 2003, c. 97-103.
108.
ДИМЧЕВА, Кристиана. За четенето и нетрадиционното мислене / Кристиана
Димчева. // К р и т. м и с л е н е, 2003, N 1, c. 6-7.
120 г. Регионална библиотека и свързаните с това инициативи. Деца четат на деца.
Четенето, четящият човек - в центъра на събитието.
109.
ДНЕС - след повече от век : Вместо визитка. // В а р н е н с к а т а б и б л и о т е к а.
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Специално издание, посветено на 120-годишнина на РБ "Пенчо Славейков" (Варна)11
май 2003, с. 2. (Ед. л.).
110.
ДНЕС е авторският рецитал на Румен Леонидов.... (Афиш) // Ч е р н о м о р е (Варна),
VI, N 259, 6 ноем. 2003, с. 13.
111.
ДНИ без глоби в библиотеката. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N 66, 20 март 2003, с.
11.
112.
ИЗЛОЖБА показва съвременната немска литература. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI,
N 269, 18 ноем. 2003, с. 13.
113.
ИЛИЕВА, Гергана. Дни без глоби тръгват в библиотеката / Гергана Илиева. // П о з в
ъ н е т е Н о в и н и (Варна), XI, N 298, 15 дек. 2003, с. II.
114.
ИЛИЕВА, Гергана. Немската читалня организира конкурс за детско творчество /
Гергана Илиева. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), ХI, N 80, 4 апр. 2003, с. III.
115.
ЛЮБЕНОВА, Бояна. Дипломати бяха във Варна за културни събития. (Афиш) / Бояна
Любенова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N 67, 21 март 2003, с. 14.
Чешки и словашки консули във Варна.
116.
ЛЮБЕНОВА, Бояна. На 120 г. е библиотеката на варненци : Честването на юбилея
започва този месец, кулминацията е през март, а заключителните тържества са през май
/ Бояна Любенова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N 42, 19 февр. 2003, с. 11.
117.
МАЕВА, Весела. Дамска среща на върха в Москва : В първата си самостоятелна
международна изява Людмила Путина избра за партньорки Зорка Първанова, Лора Буш
и Бела Кочарян / Весела Маева. // 24 ч а с а, XIII, N 269, 1 окт. 2003, с. 34.
На фестивала на училищните библиотеки в Москва, г-жа Зорка Първанова разказа за
варненския маратон на четенето.
118.
МАРАТОН за четящи хора прави библиотеката. // Ч е р н о м о р е
(Варна), VI, N 91, 18 апр. 2003, с. 11.
Програмата на маратона, за изложбата "Празникът на книгата, българската традиция
и Варна" в РБ "П. Славейков".
119.
МАРИНОВ, Марин Дончев. Варненската библиотека - 120 години в дати / Марин
Дончев Маринов. - Варна : Славена, 2003. - 484 с. : с ил.
Съдържа: Списък на щатните специалисти и служители в библиотеката с. 408-434 ;
Предметен указател с. 435-449 ; Азбучен показалец с. 450-472 ; Абревиатури и
съкращения, използвани в текста с. 473-475.
120.
МАРИНОВ, Марин Д. Откриха уникален печат на варненската община / Марин Д.
Маринов. // М о р с к и т р у д (Варна), N 62, 28 март 2003, с. 5.
121.
МИЛКОВА, Емилия. 120 год. варненската библиотека търси дом : 40156 лв. отпусна
общината за нови книги през 2002 г. и 25000 за абонамент, казва директорката Емилия
Милкова. (Юбилей) / Емилия Милкова; стр. подготви Гергана Цветанова. // П о з в ъ н е
т е Н о в и н и (Варна), XI, N 68, 21 март 2003, с. XI.
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122.
МИЛКОВА, Емилия. 120-годишнината на библиотеката е посветена на книгата и
четенето: [Интервю] / Емилия Милкова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N 35, 11 февр.
2003, с. 13.
123.
МИЛКОВА, Емилия. Нови моменти в библиотечно-информационното
сътрудничество / Емилия Милкова. // Б и б л и о т е ч н о т о сътрудничество настояще и бъдеще : Идеи и проекти за изследвания в областта на писмените
комуникации. Доклади от XIII Нац. Научна конференция. - С., 2003, c. 76-79.
124.
МИЛКОВА, Емилия. Приемаме предизвикателствата на времето / Емилия Милкова;
Разговаря Ралица Петкова. // В а р н е н с к а т а б и б л и т е к а. Специално издание,
посветено на 120-годишнина на РБ "Пенчо Славейков" (Варна)11 май 2003, с. 1, 2. (Ед.
л.).
Библиотеката преди 120 г. и днес.
125.
МИЛКОВА, Емилия. Публичните библиотеки - обществен център за информация :
Едно пътуване до Америка / Емилия Милкова. // С ъ ю з на библиотечните и
информационните работници. Обществената отговорност на публичните библиотеки и
тяхната роля в демократичното общество :
Докл. от Нац. конф. Евксиноград, 24-26 септември 2003 г. - София, 2003, c. 19-25.
126.
МЛАДЕНОВА, Татяна. Варненската съкровищница преминава столетията без патина
: Регионалната библиотека "Пенчо Славейков" - Варна, най-богатият и достъпен
културен институт в Североизточна България, отброи 120 години / Татяна Младенова.
// К И Л (Варна), XII, N 4, 15-30 апр. 2003, с. 1,3.
127.
НАЧАЛОТО... // В а р н е н с к а т а б и б л и о т е к а. Специално издание, посветено
на 120-годишнина на РБ "Пенчо Славейков" (Варна)11 май 2003, с. 3.
Регионалната библиотека от 1883 г. до 1906 г.
128.
ОТЧЕТЕН доклад за дейността на СБИР за периода 5 юни 2002 година - 4 юни 2003
година. // Б ю л е т и н - Съюз на библиотечните и информационни работници(СБИР),
2003, N 1-2, c. 5-11.
Участието на Регионална библиотека - Варна в проекта на ЕС PULMAN.
129.
ПЕНЧЕВА, Радка. Голям български морелюбец : 110 години от рождението на
Добрин Василев / Радка Пенчева. // К И Л (Варна), XII, N 5, 1-15 май 2003, с. 1, 3.
Писателското дело на Добрин Василев, един от директорите на Варненската
библиотека.
130
ПОЖЪРТВОВАТЕЛИ облаготворили Книжевната дружина. // Ч е р н о м о р е
(Варна), VI, N 67, 21 март 2003, с. 14.
Изложба "Варненските кметове и техните дарения".
131.
ПОСВЕЩАВАТ изложба на кметовете на Варна. (Култура). // Ч е р н о м о р и е
(Варна), XIII, N 58, 19 март 2003, с. 12.
132.
ПРАВЯТ 12-часов четящ маратон. // С т а н д а р т, XI, N 3704, 24 апр. 2003, с. 8.
133.
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ПРЕДСТАВЯТ поредната книга. (Телеграфно). // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна),
XI, N 298, 15 дек. 2003, с. II.
"Природа" от Райчо Гънчев.
134.
ПРЕДСТАВЯТ постижения на библиотеката на национална конференция. // Ч е р н о
м о р е (Варна), VI, N 128, 5 юни 2003, с. 13.
135.
РАЙЧЕВА, Стоянка. Библиотекари гонели адвокати за откраднати книги / Стоянка
Райчева. // М о р с к и т р у д (Варна), N 52, 14 март 2003, с. 1,5.
Това се случва в началото на миналия век.
136.
РЕГИОНАЛНАТА библиотека "Пенчо Славейков" кани през ваканцията... // Н а р. д
е л о (Варна), LX, N 76, 31 март 2003, с. 2.
137.
РЕСУРСИ на културата. // Г р а ж д а н с к а к у л т у р а. Месечен бюлетин на
фондация Град&Култура, 2003, септ. с. 1.
Регионална библиотека и финансиране на културните институти от Община Варна.
138.
СТЕНА на мечтите бе открита в детския отдел на градската библиотека във Варна :
[Снимка]. // Н а р. д е л о (Варна), LX, N 90, 16 апр. 2003, с. 4.
139.
СТЕФАНОВА, Елена. Библиотеката участва в Панаира на книгата / Елена Стефанова.
// Ч е р н о м о р и е (Варна), XIII, N 274, 10 дек. 2003, с. 2.
140.
СТЕФАНОВА, Елена. Откриват изложба за почитателите на немската литература /
Елена Стефанова. // Ч е р н о м о р и е (Варна), ХIII, N 253, 15/16 ноем. 2003, с. 16.
141.
СТО И ДВАДЕСЕТ години Регионална библиотека "Пенчо Славейков" : Юбилей. // Ч
е р н о м о р и е (Варна), XIII, N 38, 19 февр. 2003, с. 12.
142.
ТОДОРОВА, Виолета. Българска класика получи Регионалната библиотека / Виолета
Тодорова. // Ч е р н о м о р и е (Варна), ХIII, N 94, 12 май 2003, с. 5.
143.
ТОДОРОВА, Виолета. Регионалната библиотека става информационен център /
Виолета Тодорова. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XIII, N 255, 18 ноем. 2003, с. 2.
144.
ХРИСТОВА, Донка. 120 години отпразнува Варненската библиотека: Областният
управител Яни Янев дари първите 500 лв. за строителството на нова сграда / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N 108, 12 май 2003, с. 14.
145.
ХРИСТОВА, Донка. 45 варненчета тръгват за Панаира на книгата : Нови прояви на
Регионалната библиотека слагат точка на 120-годишнината й. (Афиш) / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N 287, 9 дек. 2003, с. 13.
146.
ХРИСТОВА, Донка. Атанас Стойчев надникна в тъмната страна на
жената. (Афиш) / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N 259, 6 ноем. 2003,
с. 13.
Нова белетристична книга на издателство "Славена" ООД. Премиера в Регионална
библиотека.
147.
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ХРИСТОВА, Донка. Деца са прочели на деца над 83 хиляди страници. (Афиш) /
Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N 296, 19 дек. 2003, с. 14.
Инициатива "Деца четат на деца".
148.
ХРИСТОВА, Донка. Деца четат, рисуват и разказват мечтите си : Какво ще се случи
през април в детския и средношколския отдел на библиотеката / Донка Христова. // Ч е
р н о м о р е (Варна), VI, N 79, 4 апр. 2003, с. 10.
149.
ХРИСТОВА, Донка. Затварят варненската библиотека за месец: Август е време за
профилактика, от септември юбилеят на РБ „Пенчо Славейков“ продължава / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N 176, 31 юли 2003, с. 16.
150.
ХРИСТОВА, Донка. Излезе библиографски указател за Пенчо Славейков . (Афиш) /
Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N 120, 27 май 2003, с. 12.
151.
ХРИСТОВА, Донка. Книги за 100 000 лв. влизат във варненските библиотеки :
Мащабната културна стратегия се осъществява от Община Варна и издателство
"Захарий Зограф". (Новини Варна) / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N
157, 9 юли 2003, с. 2.
152.
ХРИСТОВА, Донка. На 11 май варненската библиотека събира приятели на книгата:
Празнична сесия и национална конференция бележат 120-годишнината на културния
институт. (Афиш) / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N 106, 9 май 2003,
с. 13.
153.
ХРИСТОВА, Донка. Народната библиотека посреща 1 ноември с изложба от Варна.
(Афиш) / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N 250, 27 окт. 2003, с. 14.
"Животът на книгите във Варна" - изложба, организирана от варненската Регионална
библиотека "Пенчо Славейков", в сътрудничество с Музея за история на Варна и Музея
на Възраждането.
154.
ХРИСТОВА, Донка. Нов българо-американски проект готви революция в
библиотеките : РБ "Пенчо Славейков" е между партньорите в международното
начинание. (Афиш) / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N 269, 18 ноем.
2003, с. 13.
155.
ХРИСТОВА, Донка. Ново дарение с книги получи библиотеката / Донка Христова. //
Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N 176, 31 юли 2003, с. 5.
108 тома литера дари кметът на Варна Кирил Йорданов.
156.
ХРИСТОВА, Донка. От Варна започва празникът на книгата: Книжари, учители и
издатели организирали през 1927 г. Първата национална литературна изложба / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N 94, 22 апр. 2003, с. 12.
„Празникът на книгата – българската традиция на Варна“ е един от акцентите на
Маратонът на четящите хора.
157.
ХРИСТОВА, Донка. Празници на немски език готвят в библиотеката : Немската
читалня на РБ "Пенчо Сравейков" навърши 10 години / Донка Христова. // Ч е р н о м о
р е (Варна), VI, N 76, 1 апр. 2003, с. 11.
158.
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ХРИСТОВА, Донка. През 1893-та сложили началото на Варненския градски архив:
Афиши, снимки, покани, некролози свидетелстват за забравени събития и личности /
Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N 105, 8 май 2003, с. 11.
159.
ХРИСТОВА, Донка. Стари книги разказват необичайни истории : Редките и ценни
сбирки на варненската библиотека са достъпни за читателите съкровища / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VI, N 76, 1 апр. 2003, с. 14.
160.
ЦВЕТАНОВА, Гергана. $ 200 000 за библиотечен проект от Държавния департамент
на САЩ / Гергана Цветанова. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), 11, N 275, 18 ноем.
2003, с. III.
Международен проект "Обмен на библиотечен опит - пътища за взаимно
сътрудничество". Гости на Регионалната библиотека - Робърт Андерсън и Нанси Болт.
161.
ЦВЕТАНОВА, Гергана. 45 варненчета гостуват на Панаира на книгата / Гергана
Цветанова. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), XI, N 294, 10 дек. 2003, с. II.
162.
ЦВЕТАНОВА, Гергана. Библиотеката прави детски конкурси / Гергана Цветанова. //
П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), XI, N 56, 7 март 2003, с. XVI.
163.
ЦВЕТАНОВА, Гергана. Варненската библиотека гостува в столицата. (Справочник) /
Гергана Цветанова. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), XI, N 252, 22 окт. 2003, с.
XVI.
164.
ЦВЕТАНОВА, Гергана. Изложба представя дарения на варненските кметове /
Гергана Цветанова. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), XI, N 69, 22 март 2003, с.
XVI.
2004 г.
165.
„АЛФА - бета в рисунки" - в отдел "Изкуство"] : [Снимка]. // Ч е р н о м о р е (Варна),
VII, N 29, 29 апр. 2004, с. 14.
Ученици от Националната гимназия по изкуствата "Добри Христов" в Регионалната
библиотека.
166.
АМЕРИКАНСКИ дипломати дойдоха във Варна, за да открият изложбата "100
години дипломатически отношения между България и САЩ" : [Снимка]. // Ч е р н о м
о р е (Варна), VII, N 87, 16 апр. 2004, с. 4.
167.
БИБЛИОТЕКАРИ се оплакват от липса на закон. // М о н и т о р, N 1877, 4 юни 2004,
с.
Ваня Грашкина пред ХIV Национална конференция на СБИР - Варна.
168.
БИБЛИОТЕКАТА посвещава изложба на Екзюпери. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII,
N 201, 1 септ. 2004, с. 13.
169.
БОЕВА, Олга. 2004-та преминава под знака на чешката музика. (Афиш) / Олга Боева.
// Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 271, 24 ноем. 2004, с. 13.
Разказано от д-р Трошев за дейността на Дружеството за българо-чешко и словашко
приятелство.
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170.
БОЕВА, Олга. Приказки вдъхновиха 124 млади художници: Те се състезаваха за
наградите на VI Нац. конкурс за илюстрации на чешки и словашки приказки / Олга
Боева. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 57, 11 март 2004, с. 13.
Изложба експонирана в РБ "Пенчо Славейков".
171.
БЪЛГАРИЯ през обектива на един англичанин: Впечатленията си от България във
фотоизложбата на младия фотограф Арон Яндл // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 147,
30 юни 2004, с. 12.
Изложбата е съвместна инициатива на немската читалня на Регионалната библиотека,
асоциация "Приятели на България", асоциацията на общинските колежи в Дания и клуб
"Приятели на Европа" - Варна.
172.
В БИБЛИОТЕКАТА обявяват дни без глоби : Деца четат на деца. // Ч е р н о м о р е
(Варна), VII, N 285, 10 дек. 2004, с. 13.
173.
В ДУХА на класиката и традициите. // К И Л (Варна), ХIII, N 10, юни 2004, с. 1, 2.
Сто години от рождението на Атанас Далчев.
174.
В ПЕТЪК в Регионалната библиотека "Пенчо Славейков" е премиерата на книгата на
Марин Маринов "Варненската библиотека - 120 години в дати". (Афиш) // Ч е р н о м о
р е (Варна), VII, N 22, 29 ян. 2004, с. 13.
175.
ВАРНА участва в проекта "Европа в 100 книги". (Афиш). // Ч е р н о м о р е (Варна),
VII, N 96, 27 апр. 2004, с. 14.
176.
ВАСЕВА, Сия. Библиотекари посрещат колеги от страната / Сия Васева. // Н а р. д е
л о (Варна), LIX, N 124, 4 юни 2004, с. 4.
177.
ВАСЕВА, Сия. Библиотеката получи наградата "Христо Г. Данов" / Сия Васева. // Н а
р. д е л о (Варна), LIX, N 139, 22 юни 2004, с. 3.
178.
ВАСЕВА, Сия. Варненски журналисти се обединяват през 1923 г., председател на
дружеството става Борис Сакъзов, а секретар - Добрин Василев / Сия Васева. // Н а р. д
е л о (Варна), VII, N 101, 4 май 2004, с. 4.
179.
ВАСЕВА, Сия. Десетки почитатели на книгата се включиха в маратона по четене /
Сия Васева. // Н а р. д е л о (Варна), LIX, N 93, 24 апр. 2004, с. 3.
180.
ВАСЕВА, Сия. Детски колажи украсиха библиотеката / Сия Васева. // Н а р. д е л о
(Варна), LIX, N 122, 2 юни 2004, с. 5.
Празник на детето.
181.
ВАСЕВА, Сия. Дни без глоба обявява на своите читатели Регионалната библиотека.
(Салон) / Сия Васева. // Н а р. д е л о (Варна), LIX, N 285, 10 дек. 2004, с. 3.
182.
ВАСЕВА, Сия. Марин Маринов написа летопис на библиотеката / Сия Васева. // Н а
р. д е л о (Варна), LXI, N 24, 31 ян. 2004, с. 2.
183.
ВАСЕВА, Сия. Над 250 библиотекари ще бистрят законовата уредба / Сия Васева. //
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Н а р. д е л о (Варна), LIX, N 119, 29 май 2004, с. 4.
184.
ВАСЕВА, Сия. Томи Кърклисийски издаде книга за музикалната фантазия и форма /
Сия Васева. // Н а р. д е л о (Варна), LIX, N 243, 22 окт. 2004, с. 4.
Премиера в Регионална библиотека.
185.
ВЛАДОВА, Елена. В библиотеката въвеждат карти с баркодове / Елена Владова. // Ч
е р н о м о р и е (Варна), XIV, N 131, 23 юни 2004, с. 4.
186.
ВЛАДОВА, Елена. Зам.-посланик Джефри Левийн откри изложба във Варна / Елена
Владова. // Ч е р н о м о р и е (Варна), ХIV, N 85, 16 апр. 2004, с. 16.
187.
ВЛАДОВА, Елена. Книгата на Любомир Кутин провокира дискусия в Интернет /
Елена Владова. // Ч е р н о м о р и е, XIV, N 36, 14/15 февр. 2004, с. 16.
„Фестивалът като феномен на художествената култура“ - премиера в РБ „Пенчо
Славейков“.
188.
ВЛАДОВА, Елена. Ученици създадоха сайт за Райна Кабаиванска / Елена Владова. //
Ч е р н о м о р и е (Варна), XIV, N 96, 30 апр. 2004, с. 4.
189.
ГОТВЯТ Седмицата на детската книга. (Афиш). // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 73,
30 март 2004, с. 14.
190.
ГРАШКИНА, Ваня. СБИР - партньор в проекта "Обмен на библиотечен опит:
Пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги“ (АББО) /
Ваня Грашкина. // Б ю л е т и н - Съюз на библиотечните и информационни
работници(СБИР), 2004, N 1-2, c. 13-14.
Регионална библиотека-Варна, част от проекта за партньорство между библиотеки от
България и Колорадо, САЩ.
191.
ДЕЦА и творци откриха Седмицата на детската книга. // Ч е р н о м о р е (Варна),
VII, N 90, 20 апр. 2004, с. 13.
192.
ДИСКУТИРАТ проблемите на българските библиотеки. (Афиш). // Ч е р н о м о р е
(Варна), VII, N 125, 4 юни 2004, с. 13.
193.
ДОБРЕВА, Невяна. Читателски маратон във Варна / Невяна Добрева. // П о з в ъ н е т
е Н о в и н и (Варна), XII, N 94, 22 апр. 2004, с. III.
194.
ДОНЧЕВА, Анета. XIV Национална конференция на СБИР "Библиотеките и
промените в съвременното българско законодателство", Варна, 3-4 юни 2004 г. / Анета
Дончева. // Б и б л и о т е к а, XI, 2004, N 3-4, c. 51-52.
Домакин и организатор на конференцията бе Регионална библиотека "Пенчо
Славейков" - Варна.
195.
ДЬОР, Инга. България е много повече от евтин рай за почивка / Инга Дьор;
Интервюто взе Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 247, 27 окт. 2004, с.
13.
Премиера на романа "Варна-Хамбург и обратно" от Инга Дьор. Корицата е
илюстрирана с картина на художничката Дария Василянска. Домакин - Регионална
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библиотека - Варна.
196.
ЖЕЛЕВА, Кремена. В регионалната библиотека организират днес семинар / Кремена
Желева. // Н а р. д е л о (Варна), LIX, N 272, 25 ноем. 2004, с. 3.
197.
ЖЕЛЕВА, Кремена. Джеймс Пардю открива американска читалня в Регионалната
библиотека / Кремена Желева. // Н а р. д е л о (Варна), LIX, N 260, 11 ноем. 2004, с. 4.
198.
ЖИВКОВА, Искра. Ревизор и театрал сред бащите на СБЖ - Варна / Искра Живкова.
// 24 ч а с а м е с т е н (Варна), N 87, 4 май 2004, с. 5.
199.
ЗАПОЧВА Седмицата на детската книга. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 89, 19
апр. 2004, с. 11.
200.
И НИЕ в Европа. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 124, 3 юни 2004, с. 12.
Изложба, организирана от Немска читалня и ОУ "Черноризец Храбър".
201.
ИВАНОВ, Васил. Представиха книга / Васил Иванов. // Ч е р н о м о р и е (Варна),
ХII, N 226, 23/24 окт. 2004, с. 16.
Премиера на книгата на Томи Кърклисийски "От фантазия към форма в музиката" в
РБ "Пенчо Славейков".
202.
ИЗЛОЖБА под надслов "100 години дипломатически отношения между България и
САЩ" : [Снимка]. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), 12, N 89, 16 апр. 2004, с. III.
203.
ИЗЛОЖБА показва хрониката на българо-американските връзки. // Н ар. д е л о
(Варна), LIX, N 86, 16 апр. 2004, с. 2.
204.
ИЗЛОЖБА-БАЗАР на руски книги откриват в библиотеката. // Ч е р н о м о р е
(Варна), VII, N 235, 13 окт. 2004, с. 13.
В Регионална библиотека се открива изложба-базар, организиранa от фирма "Индекс"
ООД, официален представител на Руската академия на науките и водещите издателства
в Русия.
205.
ИЛИЕВА, Гергана. Николай Райнов честват в Регионалната библиотека / Гергана
Илиева. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), 12, N 22, 29 ян. 2004, с. ХV.
206.
КАРТИЧКИ на 100 години създават великденско настроение. // Ч е р н о м о р и е
(Варна), ХIV, N 78, 6 апр. 2004, с. 16.
207.
КОЛЕВА, Донка. Над 5000 варненци участваха в Маратона на четящите хора / Донка
Колева. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 95, 26 апр. 2004, с. 4.
208.
КЪНЧЕВА, Пламена. Стоматологията има двама управители / Пламена Кънчева. // Ч
е р н о м о р и е (Варна), XIV, N 79, 7 апр. 2004, с. 3.
209.
ЛАМБОВ, Александър. Димитър Ефендулов размишлява за духа и божествените му
измерения / Александър Ламбов. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), 12, N 55, 8 март
2004, с. XX.
210.
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ЛОКМАДЖИЕВА, Нина. Любомир Кутин изследва феномена фестивал: Новата
книга може да стане основа за сериозна публична дискусия около "Варненско лято".
(Салон) / Нина Локмаджиева. // Н а р. д е л о (Варна), LXI, N 35, 13 февр. 2004, с. 11.
211.
ЛЮБЕНОВА, Бояна. Посвещават изложба на композитора Леош Яначек / Бояна
Любенова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 267, 19 ноем. 2004, с. 13.
Документална изложба в РБ "Пенчо Славейков".
212.
МАРАТОН на четящите хора. // В а р н. в е с т н и к, LIX, N 23, 23-29 апр. 2004, с. 29.
В Регионална библиотека, за втора поредна година стартира инициативата "Маратон
на четящите хора", с който се отбелязва Международния ден на книгата.
213.
МАРИНОВ, Васил. Подходящата сграда за библиотека е в двора на ТУ / Васил
Маринов. // Н а р. д е л о (Варна), LXI, N 19, 26 ян. 2004, с. 6.
Предложение.
214.
МИЛКОВА, Емилия. Библиотеките страдат от липсата на закон: [Интервю]. (Афиш) /
Емилия Милкова; Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 123, 2 юни 2004,
с. 13.
Е. Милкова, директор на РБ "Пенчо Славейков".
215.
МИЛКОВА, Емилия. Публичните библиотеки и местната власт - SWOT анализ /
Емилия Милкова. // С ъ ю з на библиотечните и информационни работници. XIV
Национална научна конференция, Варна. 2004 : Библиотеките и промените в
съвременното българско законодателство : Доклади от ХIV национална научна
конференция : Варна, 3-4 юни 2004 г. - Варна, 2004, c. 56-59.
216.
МИХАЙЛОВ, Деян. US посланикът откри модерна библиотека / Деян Михайлов. // П
о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), N 270, 13 ноем. 2004, с. III.
Джеймс Пардю откри американска читалня "Хенри Шумейкър" към Регионалната
библиотека.
217.
МИХАЙЛОВ, Деян. Откриха изложба за Освобождението / Деян Михайлов. // Ч е р н
о м о р и е (Варна), ХIV, N 50, 2 март 2004, с. 16.
218.
МЛАДЕНОВА, Татина. Тийнейджъри направиха сайт на Райна Кабаиванска / Татина
Младенова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 99, 30 апр. 2004, с. 24.
219.
НАЦИОНАЛНАТА конференция на СБИР ще се проведе във Варна. // Ч е р н о м о р
и е (Варна), N 116, 2 юни 2004, с. 16.
XIV Национална конференция на СБИР, 3-4 юни 2004 г. в РБ "Пенчо Славейков".
220.
НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ : Библиографски указател / Състав. Емилия Милкова и др. Варна : Славена, 2004. - 132 с. : с ил.
Други състав. : Д. Атанасова, Е. Демирев, К. Димчева, отбелязани на гърба на загл. с.
221.
НОРА ВАКАРЕЛОВА разказва за света чрез 3 кв. м. картички. // Н а р. д е л о
(Варна), VII, N 28, 2004.
222.
ОТКРИВАТ изложба на ученици в РБ "Пенчо Славейков". // Ч е р н о м о р и е
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(Варна), XIV, N 116, 2 юни 2004, с. 16.
Изложба на постери и колажи по проект на ученици, учещи немски език.
223.
ПЕНЧЕВА, Радка. Забравената проза на един маринист / Радка Пенчева. // И з в. Нац.
лит. музей, 2004, c. 131-140.
Писателят Добрин Василев.
224.
ПРЕСТИЖНАТА национална награда "Хр. Данов" получи варненската Регионална
библиотека... : [Снимка]. // Н а р. д е л о (Варна), LIX, N 140, 23 юни 2004, с. 3.
225.
РАЗДАДОХА наградите "Хр. Г. Данов" за култура : Людмил Станев, LiterNet и РБ
"П. П. Славейков" взеха отличия. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XIV, N 129, 21 юни
2004, с. 20.
226.
РАЙОН "Одесос" влиза в сградата: За Стоматологията ще се води битка. // П о з в ъ н
е т е Н о в и н и (Варна), 12, N 81, 7 апр. 2004, с. IV.
Споменава се и за идеята Рег. библиотека да се нанесе там.
227.
РЕГИОНАЛНАТА библиотека представя продукцията на издателство "ЕМас". // Ч е р
н о м о р е (Варна), VII, N 218, 23 септ. 2004, с. 12.
228.
РУСЕВА, Даниела. Съветници искат да обединят архитекти срещу кметски проект /
Даниела Русева. // Н а р. д е л о (Варна), LIX, N 273, 26 ноем. 2004, с. 4.
Предложено е отново сградата на Военноморска болница да бъде дадена за
библиотека.
229.
СВРАКОВ, Валентин. Краеведи претворяват историята в книги / Валентин Свраков.
// П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), 12, N 42, 21 февр. 2004, с. XV.
Отчетно-изборно събрание на варненските краеведи.
230.
СГРАДАТА на стоматологията може да стане библиотека. // Ч е р н о м о р и е
(Варна), XIV, N 68, 24 март 2004, с. 2.
231.
СЕМИНАР [В регионална библиотека "Пенчо Славейков"]. // Ч е р н о м о р е
(Варна), VII, N 272, 25 ноем. 2004, с. 13.
Тема - "Библиотеката-обществено-информационен център".
232.
СТЕФАНОВА, Елена. Повече от 4000 варненци ще четат откъси от любимите си
книги / Елена Стефанова. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XIV, N 90, 22 апр. 2004, с. 16.
233.
СТОМАТОЛОГИЯТА ще става градска библиотека : Няколко закона нарушила
освободената директорка на здравното заведение, сочи ревизия. // Ч е р н о м о р е
(Варна), VII, N 68, 24 март 2004, с. 5.
234.
СТОЯНОВА, Людмила. Книга-хроника за Варненската библиотека : Марин Маринов.
„Варненската библиотека - 120 години в дати“. ИК"Славена", Варна, 2003 / Людмила
Стоянова. // К И Л (Варна), XIII, N 2, февр. 2004, с. 3.
235.
ТОДОРОВА, Боряна. 129 деца рисуваха по чешки приказки : Конкурсът е
организиран от варненското дружество за Българо-чешко и словашко приятелство /
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Боряна Тодорова. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), 12, N 58, 11 март 2004, с. XV.
По темата и в другите всекидневници.
236.
ТОДОРОВА, Боряна. Посветиха седмица на варненските деца / Боряна Тодорова. // П
о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), 12, N 92, 20 апр. 2004, с. XV.
В РБ "Пенчо Славейков" стартира Седмицата на детската книга и изкуствата за деца.
237.
ТОНОВСКИ, Васил. Посланик Джеймс Пардю откри американска читалня / Васил
Тоновски. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XIV, N 244, 13/14 ноем. 2004, с. 16.
238.
ТРАНДОВ, Николай. Намерете здрав покрив на библиотеката бездомник.
(Споделено) / Николай Трандов. // Н а р. д е л о (Варна), XIV, N 7, 12 ян. 2004, с. 6.
Следва в: Н а р. д е л о (Варна), N 13, 19 ян. 2004, с. 6.
239.
ТРИ награди "Христо Г. Данов" дойдоха във Варна : Регионалната библиотека
"Пенчо Славейков" въвежда нова система за регистрация. // Ч е р н о м о р е (Варна),
VII, N 141, 23 юни 2004, с. 13.
240.
УРУМОВА, Искра. В Стоматологията да се настани библиотека / Искра Урумова. // П
о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), 12, N 114, 15 май 2004, с. II.
Предложение на кмета Кирил Йорданов.
241.
УЧЕНИЦИ от IV ЕГ правят сайт на Райна Кабаиванска. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и
(Варна), 12, N 101, 30 апр. 2004, с. XVI.
242.
УЧЕНИЦИ от Националната гимназия по изкуствата "Добри Христов" рисуваха в
отдел "Изкуство" : [Снимка]. // Ч е р н о м о р е (Варна) , VII, N 98, 29 апр. 2004, с. 14.
243.
ХРИСТОВА, Донка. 120 библиотечни години събра в дати Марин Маринов :
Издателска къща "Славена" издаде хронологичен справочник на най-стария културен
институт във Варна. (Старина) / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 12,
17/18 ян. 2004, с. 12.
244.
ХРИСТОВА, Донка. Американска читалня откриват във Варна: За тържеството на 12
дек. очакват посланика на САЩ Джеймс Пардю / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е
(Варна), VII, N 255, 5 ноем. 2004, с.14.
245.
ХРИСТОВА, Донка. Американски мисионери първи осъществяват контакти с
поробеното българско население: Навършиха се 100 години от началото на
дипломатическите отношения между България и САЩ / Донка Христова. // Ч е р н о м
о р е (Варна), VII, N 88, 17/18 апр. 2004, с. 12.
Изложба в Регионална библиотека.
246.
ХРИСТОВА, Донка. Архиви разказват непознати случки за познати писатели.
(Афиш) / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII , N 39, 18 февр. 2004, с. 13.
"Литературният архив" от Радка Пенчева, уредник на музея "Емилиян Станев" във
Велико Търново.
247.
ХРИСТОВА, Донка. В библиотеката - целувки в стих и образ. (Афиш) / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 33, 11 февр. 2004, с. 13.
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Изложба, посветена на деня на влюбените "Свети Валентин".
248.
ХРИСТОВА, Донка. Въвеждат нова система на обслужване в библиотеката :
Читателите ще ползват услугите на РБ "Пенчо Славейков" чрез дебитна карта с баркод.
(Афиш) / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 201, 1 септ. 2004, с. 13.
249.
ХРИСТОВА, Донка. Върбан Боров има свой "Български патент" : Нова книга / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 130, 10 юни 2004, с. 12.
РБ "Пенчо Славейков" - домакин на премиерата на новата книга на Върбан Боров.
250.
ХРИСТОВА, Донка. Деца написаха поетична книжка в библиотеката : Други се
състезаваха в красноречие и журналистическо майсторство. (Афиш) / Донка Христова.
// Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 58, 12 март 2004, с. 13.
Творческа работилница "Сетива" при Регионална библиотека с ръководител Росица
Бърдарска.
251.
ХРИСТОВА, Донка. „Заключени" някога книги още носят дамгата "СФ": Пълно
прочистване от "съмнителна" литература изисквала министерска заповед преди 50 г.
(Старина) / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 115, 22/23 май 2004, с.
12.
Печат с инициали СФ (специален фонд) се поставял на каталожния номер на всяка от
забранените книги в архива на библиотеката.
252.
ХРИСТОВА, Донка. Изворът на културата са почитта и благородството: С изложба
варненската библиотека отбелязва 115-годишнината на българския интелектуалец
[Николай Райнов] / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 21, 28 ян. 2004,
с. 12.
253.
ХРИСТОВА, Донка. Изложба представя 100-годишните ни дипломатически
отношения със САЩ. (Афиш) / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 86,
15 апр. 2004, с. 13.
254.
ХРИСТОВА, Донка. Изложба събужда великденско настроение. (Афиш) / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 79, 6 апр. 2004, с. 14.
Със съдействието на Музея на Възраждането и Музея за история на Варна.
255.
ХРИСТОВА, Донка. Инициативи на варненската библиотека стават национални :
Продължава българо-американският проект за изграждане на обществен
информационен център. (Афиш) / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 7,
12 ян. 2004, с. 14.
256.
ХРИСТОВА, Донка. Най-дългия комикс сътвориха в библиотеката : Ученици от 2
варненски училища изрисуваха 20-метров картон за около 2 часа / Донка Христова. // Ч
е р н о м о р е (Варна), VII, N 93, 23 апр. 2004, с. 24.
Изложба.
257.
ХРИСТОВА, Донка. Подготвят 40 сцени за маратона на четящите хора : Голямото
четене е утре - в училища, читалища, социални домове, музеи, книжарници, галерии /
Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 92, 22 апр. 2004 с. 14.
258.
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ХРИСТОВА, Донка. Почитат 100-годишнината на Атанас Далчев. (Афиш) / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N 136, 17 юни 2004, с. 13.
Изложба открита в РБ "Пенчо Славейков".
259.
ХРИСТОВА, Донка. Според Николай Райнов изворът на културата са почитта и
благородството: С изложба варненската библиотека отбеляза 115-годишнината на
българския интелектуалец. (Афиш) / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VII, N
21, 28 ян. 2004, с. 12.
260.
ХРИСТОВА, Донка. Стари издания разказват историята на варненската
журналистика / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 102, 4 май 2004, с.
14.
Експонатите са от фондовете на библиотеката и от частна колекция.
261.
ЦВЕТАНОВА, Гергана. 170 хил. лева са нужни за организиране на честванията : 560
години от битката край Варна / Гергана Цветанова. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и
(Варна), 12, N 104, 4 май 2004, с. ХV.
На страницата е поместена и снимка от изложбата в Регионална библиотека,
посветена на Варненското журналистическо дружество.
262.
ШАРЛАНДЖИЕВА, Лили. Деца илюстрират чешки и словашки приказки / Лили
Шарланджиева. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XIV, N 61, 16 март 2004, с. 7.
Дружество за чешко и словашко приятелство.
263.
ЯНАКИЕВА, Елена. Добри библиотечни практики / Елена Янакиева. // Б и б л и о т е
к а, ХI, 2004, N 3-4, c. 69.
Представители на РБ "П. Славейков" взеха участие в проведения през месец юни
2004 г. в Свищов семинар на тема "Добри библиотечни практики".
2005 г.
264.
АЛЕКСАНДРОВ, Георги. Деца ще прекарат цяла нощ в библиотеката :
Приключението е част от традиционните "Празници на книгата и четенето" / Георги
Александров. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), XIII, N 90, 16 апр. 2005, с. III.
265.
БОЕВА, Олга. СБЖ награди варненски вестникари / Олга Боева. // Ч е р н о м о р е
(Варна), VIII, N 103, 4 май 2005, с. 3.
Празникът открит с изложба в Регионална библиотека "Пенчо Славейков".
266.
ВАСЕВА, Сия. Варненският клуб ЮНЕСКО спасява филмовия архив / Сия Васева. //
Н а р. д е л о (Варна), LX, N 7, 10 ян. 2005, с. 4.
Регионална библиотека съдейства.
267.
ВАСЕВА, Сия. Маратон на четенето обявява пак Регионалната библиотека :
Почитатели на Валери Петров ще отбележат 85-годишнината му / Сия Васева. // Н а р.
д е л о (Варна), LX, N 87, 16 апр. 2005, с. 4.
268.
ВАСЕВА, Сия. Почитатели на Валери Петров изпратиха писма за рождения му ден /
Сия Васева. // Н а р. д е л о (Варна), LX, N 92, 22 апр. 2005, с. 3.
269.
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ВАСЕВА, Сия. Ученици представят Морската градина в конкурса "Родолюбие" / Сия
Васева. // Н а р. д е л о (Варна), LX, N 150, 4 юли 2005, с. 2.
Пленер на тема "Моя роден град".
270.
ВАСЕВА, Сия. Чех и украинец рисуват Варна / Сия Васева. // Н а р. д е л о (Варна),
LX, N 67, 24 март 2005, с. 2.
271.
ВАСЕВА, Сия. Читатели от Варна и град Еймс влизат в конферентна връзка / Сия
Васева. // Н а р. д е л о (Варна), LX, N 89, 19 апр. 2005, с. 3.
272.
ВЪВ Варна стартираха традиционните "Празници на книгата и четенето": [Снимка с
текст]. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XV, N 87, 16/17 апр. 2005, с. 3.
273.
ГРАЖДАНИ дариха над 1300 детски книги. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 296,
23 дек. 2005, с. 3.
Национална дарителска кампания "Книги на моето детство" със съдействието на РБ
"Пенчо Славейков".
274.
ГУРНАКОВА, Виолета. Библиотеката с покана за информационен европроект /
Виолета Гурнакова. // Н а р. д е л о (Варна), LX, N 282, 9 дек. 2005, с. 2.
Директорът на РБ "П. Славейков", Емилия Милкова, участва в първата среща за
подготвяне на проект, насочен към ученици от средното училище.
275.
ГУРНАКОВА, Виолета. Деца се състезаваха кой е чел повече през годината /
Виолета Гурнакова. // Н а р. д е л о (Варна), LX, N 294, 23 дек. 2005, с. 5.
Инициативата "Деца четат на деца" на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" с
участие на ученици от "Г. С. Раковски", "Св. Климент Охридски" и
Хуманитарната гимназия.
276.
ДОБРЕВА, Невяна. Градската библиотека все още се свързва със старата сграда /
Невяна Добрева. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), ХIII, N 217, 12 септ. 2005, с. Х.
Различни факти за построяване на сградата и намеренията на сегашните й владелци читалище "Народни будители".
277.
ЗАПОЧВАТ Празниците на книгата. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XV, N 86, 15 апр.
2005, с. 1.
278.
ИВАНОВА, Боряна. Спомени за стара Варна събра Регионалната библиотека / Боряна
Иванова. // Н а р. д е л о (Варна), LX, N 164, 20 юли 2005, с. 2.
Четвъртата част от изложбата "Варна - спомени с четка и обектив".
279.
ИЛИЕВА, Гергана. Изложба в 4 части показва Стара Варна / Гергана Илиева. // П о з
в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), ХIII, N 51, 2 март 2005, с. ХV.
Изложба в РБ "П.Славейков" - "Варна-спомени с четка и обектив".
280.
ИЛИЕВА, Гергана. Изложба ни разказва спомени от Стара Варна / Гергана Илиева. //
П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), N 173, 25 юли 2005, с. ХV.
Изложба в РБ "Пенчо Славейков".
281.
КОЛЕВА, Донка. Честваха 85-годишнината на Валери Петров. (Афиш) / Донка
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Колева. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 93, 21 апр. 2005, с. 13.
В Регионална библиотека.
282.
МИЛКОВА, Емилия. Българинът продължава да чете / Емилия Милкова; [Интервю]
Гергана Симеонова. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), XII , N 52, 3 март 2005, с.
VIII.
283.
МИЛКОВА, Емилия. Книгата ще оцелее през вековете / Емилия Милкова; Инт.
Георги Таков. // И з д а т е л, VII, 2005, N 1, c. 36-39.
284.
МЛАДЕНОВА, Татина. Ученици преоткриват смисъла в посланията на Апостола /
Татина Младенова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 43, 22 февр. 2005, с. 14.
Школа "Клас образование", клуб "Дебати" и приятели на Регионална библиотека
подготвят книжка за Апостола.
285.
НИКОЛАЕВА, Лили. Удължават с 1 г. проект на Регионалната библиотека / Лили
Николаева. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), XIII, N 126, 28 май 2005, с. IV.
Джина Милсап, директор на публичната библиотека в Айова, участник в семинара
"Успешни библиотечни практики" в Регионалната библиотека.
286.
ОТКРИВАТ втората от изложбите "Варна - спомени с четка и обектив". // Ч е р н о м
о р е (Варна), XV, N 64, 21 март 2005, с. 10.
Изложба в РБ "Пенчо Славейков".
287.
ПАВЛОВ, Васил. За 125 г. са излизали над 400 вестника / Васил Павлов. // Ч е р н о м
о р и е (Варна), ХV, N 101, 4 май 2005, с. 2.
Изложба в РБ "Пенчо Славейков".
288.
ПЕЕВА, Петя. БЧК събира детски книжки / Петя Пеева. // Н а р. д е л о (Варна), LX,
N 250, 2 ноем. 2005, с. 2.
Национална дарителска кампания "Книги на моето детство" със съдействието на РБ
"Пенчо Славейков".
289.
ПРАВЯТ поредица изложби. // Ч е р н о м о р и е (Варна), ХV, N 50, 2 март 2005, с. 2.
Изложба в Регионалната библиотека - "Варна-спомени с четка и обектив".
290.
ПРЕДСТАВИХА книга за готическата литература. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N
76, 1 апр. 2005, с. 10.
Огнян Ковачев "Готически роман" - представяне в РБ "П.Славейков".
291.
ПРЕДСТАВЯТ творби на Александър Мутафов и Райко Жеков в Регионалната
библиотека. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 144, 24 юни 2005, с. 14.
292.
ПРИКЛЮЧЕНИЕ в лабиринта на готическата литература. (Афиш) // Ч е р н о м о р е
(Варна), VIII, N 75, 31 март 2005, с. 13.
В Регионална библиотека представяне книгата "Готическият роман. Генеалогия,
жанр, естетика" от варненеца Огнян Ковачев, преподавател в СУ. Съобщение и във в.
"Нар. дело".
293.
ПЪРВИТЕ дами на САЩ и България - патрони за съвместен проект. // Н а р. д е л о
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(Варна), LX, N 118, 27 май 2005, с. 6.
Проект "Българо-американски библиотечен обмен".
294.
РЕГИОНАЛНА библиотека "Пенчо Славейков" - Варна вчера осъществи
конферентна връзка с Публична библиотека в град Еймс, щата Айова : [Снимка]. // П о
з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), XII, N 9594, 22 апр.2005, с. III.
295.
РИСУНКИТЕ на стари градски къщи от Иван Загоруйко, правени в началото на
миналия век, могат да бъдат видяни във втората част от изложбата "Варна-спомени с
четка и обектив" : [Снимка]. // Ч е р н о м о р и е (Варна), ХV, N 66, 23 март 2005, с. 10.
Изложба в РБ "Пенчо Славейков".
296.
СТОЕВА, Христина. Варна в картини / Христина Стоева. // П о з в ъ н е т е Н о в и н
и (Варна), VIII, N 69, 23 март 2005, с. IХ.
Изложба от материали посветени на историята на Варна.
297.
СТОЯНОВА, Доротея. Летище Варна е обслужило над 41 млн. пътници / Доротея
Стоянова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 110, 13 май 2005, с. 2.
Изложба, отразяваща историята на варненското летище. Изложбата е реализирана и
със съдействието на Регионална библиотека.
298.
ТОДОРОВА, Боряна. Окичиха културата със златни значки / Боряна Тодорова. // Н а
р. д е л о (Варна), LX, N 107, 12 май 2005, с. 3.
Регионална библиотека също наградена.
299.
ТОНОВСКИ, Васил. Удължават библиотечния проект ABLE с още 1,5 г / Васил
Тоновски. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XV, N 119, 30 май 2005, с. 3.
300.
ТОНОВСКИ, Васил. Яни Янев връчи награда за международна дейност на варненски
културни институти / Васил Тоновски. // Ч е р н о м о р и е (Варна), ХV, N 106, 12 май
2005, с. 7.
Регионална библиотека.
301.
ТРАНДОВ, Веселин. Който търси, намира / Веселин Трандов. // Л и д е р, N 72, 29
юли - 4 авг. 2005.
За обществено-информационния център на библиотеката и проект "Маратон на
четенето".
302.
ХРИСТОВА, Донка. 125 години варненската преса информира за делата в града: Над
500 вестници и списания наброява през годините периодичния печат в града // Ч е р н о
м о р е (Варна), VIII, N 111, 14/15 май 2005, с. 21.
Изложба в Регионална библиотека.
303.
ХРИСТОВА, Донка. 20 000 читатели са добър атестат за библиотеката. (Афиш) /
Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 17, 21 ян. 2005, с. 13.
Снимка - откриване на американската читалня.
304.
ХРИСТОВА, Донка. Акварели и картички пазят паметта за старинна Варна / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 166, 20 юли 2005, с. 13.
Изложба в РБ "Пенчо Славейков".
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305.
ХРИСТОВА, Донка. Библиотеката е посредник между читателя и книгата: През 2005
г. Интернет услугите ще навлизат все по-активно в работата на варненския културен
институт [споделя директорката Емилия Милкова] / Донка Христова. // Ч е р н о м о р
е (Варна), VIII, N 20, 25 ян. 2005, с. 13.
306.
ХРИСТОВА, Донка. „Благодаря на провидението, че съм роден в тоя край" [Антон
Страшимиров] / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 285, 10/11 дек.
2005, с. 21.: със сн.
Варненската общественост чества 60-год. на Антон Страшимиров, инициатор е
библиотека "Пенчо Славейков".
Материалът е подготвен със съдействие на РБ "Пенчо Славейков".
307.
ХРИСТОВА, Донка. Варненската библиотека представи мултимедийно свои
проекти в София. (Афиш) / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII,
N 112, 16 май 2005, с. 29.
Регионалната библиотека участва в сборна изложба "Писмената памет в
националното културно наследство от колекцията на българските библиотеки".
308.
ХРИСТОВА, Донка. Варненската библиотека ще съдейства за информационната
грамотност на младите: РБ "Пенчо Славейков" е един от партньорите в амбициозен
международен проект на ЕС, споделя директорката Емилия Милкова / Донка Христова.
// Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 271, 24 ноем. 2005, с. 14.
309.
ХРИСТОВА, Донка. Във Варна "като че съм на друг свят излязъл" / Донка Христова.
// Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 77, 2/3 апр. 2005, с. 21.
Изложба "Варна - спомени с четка и обектив" част 2. Картини на инж. Индржик Кноб
и Иван Загоруйко (съхранени в Музея на Възраждането) изложени в Регионална
библиотека.
310.
ХРИСТОВА, Донка. Затварят библиотеката за профилактика. (Афиш) / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 172, 27 юли 2005, с. 13.
311.
ХРИСТОВА, Донка. Лора Буш е патрон на проект с варненско участие / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 121, 28/29 май 2005, с. 2.
Проект ABLE - "Библиотеката - обществено-информационен център".
312.
ХРИСТОВА, Донка. Наградиха 6 варненски института за принос в популяризирането
на българската култура / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 109, 12
май 2005, с. 3.
313.
ХРИСТОВА, Донка. Над 2000 души се включиха в Маратона на четенето / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 95, 23/24 апр. 2005, с. 5.
314.
ХРИСТОВА, Донка. Посвещават на Андерсен Дни на детската книга. (Афиш) / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 90, 18 апр. 2005, с. 21.
315.
ХРИСТОВА, Донка. Празници на книгата и четенето организират в библиотеката : От
18 до 23 април има Дни на детската книга, Маратон на четенето, ще се отбележи 85годишнината на Валери Петров / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N
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86, 13 апр. 2005, с. 13.
316.
ХРИСТОВА, Донка. Представят в изложба 125-годишния варненски печат. (Афиш) /
Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 103, 4 май 2005, с. 13.
Изложба в РБ "Пенчо Славейков".
317.
ХРИСТОВА, Донка. Представят стара Варна в поредица от изложби / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 48, 28 февр. 2005, с. 21.
318.
ХРИСТОВА, Донка. Приказна нощ прекараха деца в библиотеката : Любима книга,
фенерче и завивка носеха за необичайната нощувка малките приятели на книгата.
(Афиш) / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 96, 25 апр. 2005, с. 12.
319.
ХРИСТОВА, Донка. Райко Жеков - художникът, който нарисува стара Варна: За
житейските и творческите успехи и неволи на именития български интелектуалец
разказва внучката му Рени Дечева / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N
163, 16/17 юли 2005, с. 22.
320.
ХРИСТОВА, Донка. Украинци посветиха поетична вечер на Тарас Шевченко / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 81, 7 апр. 2005, с. 14.
Поетична вечер в Регионалната библиотека.
321.
ХРИСТОВА, Донка. Чужденци говорят за Варна като за лятната столица на България
/ Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 261, 12/13 ноем. 2005, с. 22.
Американският пълномощен министър Хенри Шумейкър пише за морския град през
30-те години на 20 век, американската читалня на РБ "Пенчо Славейков" носи неговото
име.
Съдържа снимки.
322.
ЦВЕТАНОВА, Гергана. Шест институции с приз за култура / Гергана Цветанова. // П
о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), XIII, N 112, 12 май 2005, с. IV.
323.
ЯЛЪМОВ, Емилиян. Дариха енциклопедии на школски библиотеки / Емилиян
Ялъмов. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), ХIII, N 30, 22 дек. 2005, с. 4.
Регионалната библиотека дари три големи енциклопедии на Националната гимназия
по хуманитарни науки и изкуство, у-ще "Кл. Охридски" и ОУ "Г.С.Раковски".
324.
US дипломат гостува в редакцията. // Н а р. д е л о (Варна), LX, N 86, 15 апр. 2005, с.
2.
Споменава се откриването на американската читалня в Регионална библиотека.
325.
ЕДНА нощ в библиотеката. [DVD]: Маратон на четенето / Оператор Росен Гинев. Варна: Б.и., [2005]. - 1 DVD: цв., зв.; 12 см.
2006 г.
326.
АНЧО КАЛОЯНОВ представя нова книга във Варна. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII,
N 68, 23 март 2006, с. 12.
Последната книга на писателя - "Девети", представена в Регионална библиотека
"Пенчо Славейков".
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327.
БИБИОТЕКАТА стартира международен семинар. // Н а р. д е л о (Варна), LXI, N
251, 27 окт. 2006, с. 7.
Проект AITMES "Прилагане на мобилните технологии в сферата на библиотеките и
образованието", програма "Сократ" и "Минерва".
328.
БРИТАНСКИЯТ съвет дарява 5200 тома на Варненската библиотека. // 24 ч а с а м о
р е (Варна), N 131, 4 юли 2006, с. 8.
329.
ВАРНЕНСКАТА библиотека представя опита си на национален форум. // Ч е р н о м
о р е (Варна), VIII, N 132, 1 юни 2006, с. 14.
Опит от участие в европейски проект за приложение на мобилни технологии
AITMES.
330.
ГУРНАКОВА, Виолета. Варненската библиотека участва в национален форум /
Виолета Гурнакова. // Н а р. д е л о (Варна), LXI, N 110, 13 май 2006, с. 3.
РБ "Пенчо Славейков" ще се включи в Национална библиотечна седмица от 15 до 21
май.
331.
ГУРНАКОВА, Виолета. Германска писателка идва да разкаже българско криминале /
Виолета Гурнакова. // Н а р. д е л о (Варна), LXI, N 149, 28 юни 2006, с. 3.
Инга Дьор представя книгата си "Хамбург-Варна, и обратно?" на издателство
"Славена". Срещата е организирана със съдействието на Регионална библиотека.
332.
ГУРНАКОВА, Виолета. Зорка Първанова чете "Войната на таралежите" на варненски
ученици / Виолета Гурнакова. // Н а р. д е л о (Варна), LXI, N 92, 20 апр. 2006, с. 2.
... в Регионална библиотека "Пенчо Славейков".
333.
ГУРНАКОВА, Виолета. Професионален немски разказвач пристига в морската
столица / Виолета Гурнакова. // Н а р. д е л о (Варна), LXI, N 97, 27 апр. 2006, с. 2.
Г-жа Катарина Ритер - гост на Регионална библиотека, немска читалня.
334.
ДИМЧЕВА, Кристиана. Прилагане на мобилните информационни технологии в
сферата на образованието и библиотеките : Междунар. семинар - част от проекта
AITMES на Европейския съюз / Кристиана Димчева. // Б ю л е т и н - Съюз на
библиотечните и информационни работници (СБИР), 2006, N 2, c. 47.
335.
КАК варненци вдигнаха свой театър : Стари афиши и гримове на легенди връщат
времето. // 24 ч а с а м е с т е н (Варна), N 34, 17 февр. 2006, с. 12.
Изложба в Регионална библиотека.
336.
КЛУБ "Четящи първенци". // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 92, 20 апр. 2006, с. 12.
Маратон на четящите хора във Варна.
337.
КНИЖКА уникат представиха от "Хомо луденс". // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N
31, 7 февр. 2006, с. 14.
Творческа работилница "Сетива" представи ръчно изработена книжка "Пътят" в
тираж 50 екземпляра.
338.
КООРДИНАТОРИ на европейски проект похвалиха варненската библиотека. // Ч е р
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н о м о р е (Варна), VIII, N 248, 31 окт. 2006, с. 15.
РБ "П.Славейков" домакин на семинар по проект AITMES - "Приложение на
мобилните технологии в сферата на библиотеките и образованието".
339.
КРАЕВЕДСКА книга разказва за миналото на Провадия : Светослав Аджемлерски
представи книгата си в Регионална библиотека Варна. // 24 ч а с а м е с т е н (Варна), N
34, 17 февр. 2006, с. 10.
Книгата на Светослав Аджемлерски, "Из миналото на Провадия и района",
представена в Регионална библиотека "Пенчо Славейков".
340.
МАРИНОВА, Виолета. Стоматологията става градска библиотека / Виолета
Маринова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 97, 27 апр. 2006, с. 3.
Разработени концепции от екипи на общинската администрация.
341.
МИЛКОВА, Емилия и др. Библиотечни услуги за хора с увреждания в Регионална
библиотека "Пенчо Славейков" - Варна / Емилия Милкова, Даниела Канева-Илиева. // Б
и б л и о т е к и т е, хората с увреждания и електронната информация : Сборник. - С.,
2006, c. 95-96.
342.
МИСТИЧНИ картини носят послания за любов. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N
69, 24 март 2006, с. 14.
Самостоятелна изложба живопис на художничката Оля Ташкова в Регионална
библиотека.
343.
МИХАЙЛОВ, Деян. Гледаме през GSM варненски забележителности / Деян
Михайлов. // В а р н а, N 43, 1-6 ноем. 2006, с. 25.
РБ "Пенчо Славейков" - домакин на семинар по проект AITMES.
344.
ОБЛАСТНИЯТ чете история, кметовете - приключенски и фантастични романи. // Ч е
р н о м о р е (Варна), VIII, N 92, 20 апр. 2006, с.12.
Маратон на четенето във Варна.
345.
ОТКРИВАТ три изложби за Деня на будителите, канят интелектуалци за среща с
варненци. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 243, 25 окт. 2006, с. 15.
"Будителите - дело и памет"- изложба в Регионална библиотека "Пенчо Славейков".
346.
ПАВЛОВ, Васил. Маратонът на четящите става национален / Васил Павлов. // Ч е р н
о м о р и е (Варна), ХVI, N 87, 14 апр. 2006, с. 4.
Инициативата на РБ "Пенчо Славейков" се превръща в национална кампания "Четяща
България" под патронажа на г-жа Зорка Първанова.
347.
ПАВЛОВ, Васил. Търсим форми, които да облекчават нашите ползватели [Емилия
Милкова, директор на РБ "П. Славейков"] / Васил Павлов. // Ч е р н о м о р и е (Варна),
XVI, N 88, 15/16 апр. 2006, с. 3.
348.
ПАВЛОФ, Франк. Искам да бъда четен, не само издаван / Франк Павлоф; Инт. Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 142, 21 юни 2006, с. 14.
Писателят гостува на Регионална библиотека "П. Славейков" в Месец на различната
култура.
349.
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ПЕТ дни чужди гости ще снимат варненските забележителности. // Ч е р н о м о р е
(Варна), VIII, N 244, 26 окт. 2006, с. 15.
РБ "Пенчо Славейков" - домакин на международен семинар, част от европейския
проект AITMES - "Приложение на мобилните технологии в сферата на библиотеките и
образованието".
350.
ПОСВЕЩАВАТ изложба на 80-годишния музикален фестивал "Варненско лято". // Ч
е р н о м о р е (Варна), VIII, N 140, 19 юли 2006, с. 14.
Организатори са Община Варна, Музея за история на Варна и Регионална библиотека
"Пенчо Славейков".
351.
ПРЕМЕСТИХА изпитите за Кеймбридж в Руското. // 24 ч а с а м е с т е н (Варна), N
131, 4 юли 2006, с. 8.
Британският съвет дарява 5200 тома на Регионална библиотека - Варна.
352.
ПРЕМИЕРА на книгата "Канон за вътрешно съзерцание"... // Ч е р н о м о р е
(Варна), VIII, N 32, 8 февр. 2006, с. 15.
Организатор на събитието е отдел "Изкуство" на РБ "П. Славейков".
353.
ПЪРВАНОВА, Зорка. Трябва да дадем шанс на книгата / Зорка Първанова [Интервю].
// Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 92, 20 апр. 2006, с. 2.
Съпругата на българския президент - патрон на Националния маратон на четенето.
354.
РАЧЕВА, Светлана. "Четене от деца за деца" се състоя в СОУ "Св.Климент
Охридски" / Светлана Рачева. // Ч е р н о м о р и е (Варна), ХVI, N 92, 20 апр. 2006, с.
10.
Инициатива на Регионална библиотека "Пенчо Славейков".
355.
РОДОПСКИ писател гостува във Варна. // Ч е р н о м о р е (Варна) , VIII, N 61, 15
март 2006, с. 15.
Никола Гигов представя новата си книга "Колхида в сърцето" в Регионална
библиотека.
356.
СОТИРОВА, Искра. Българин плени Франция с книга от 12 страници / Искра
Сотирова. // 24 ч а с а м е с т е н (Варна), VIII, N 112, 7 юни 2006, с. 7.
Франк Павлоф чете откъс от "Кафяво утро" в Регионална библиотека "Пенчо
Славейков".
357.
СОТИРОВА, Искра. Виртуални пътища към книгите отвори библиотеката / Искра
Сотирова. // 24 ч а с а м е с т е н (Варна), N 34, 17 февр. 2006, с. 13.
Обновеният информационен център на Регионална библиотека "Пенчо Славейков".
358.
СОТИРОВА, Искра. Европейци помагат библиотеката да влезе в мрежата / Искра
Сотирова. // 24 ч а с а м е с т е н (Варна), N 215, 30 окт. 2006, с. 7.
Европейски проект "AITMES".
359.
СОТИРОВА, Искра. Хиляди четат любими творби на 19 април / Искра Сотирова. // 24
ч а с а м е с т е н (Варна), VIII, N 75, 17 апр. 2006, с. 8.
Маратон на четящите хора.
360.
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СТОЕВА, Диана. "Библиотека без стени" изграждат във Варна / Диана Стоева. // Ч е р
н о м о р и е (Варна), XVI, N 247, 28/29 окт. 2006, с. 2.
РБ "Пенчо Славейков" - домакин на международен семинар по проект AITMES.
361.
ТОДОРОВА, Боряна. Британски съвет дарява фонда си на библиотеката / Боряна
Тодорова. // Н а р. д е л о (Варна), LXI, N 148, 27 юни 2006, с. 4.
362.
ТОДОРОВА, Боряна. Месец на френската култура забавлява варненци и гости /
Боряна Тодорова. // Н а р. д е л о (Варна), LXI, N 131, 7 юни 2006, с. 3.
РБ "Пенчо Славейков" е домакин на среща с автограф и представяне на книгите на
Франк Павлоф. Фотоизложба "Париж - вчера и днес" на живеещия в Париж Найден
Найденов.
363.
ТОДОРОВА, Боряна. Подредиха две изложби в рамките на театралния фест / Боряна
Тодорова. // Н а р. д е л о (Варна), LXI, N 129, 5 юни 2006, с. 4.
Изложбата "150 години български театър: От шуменското позорище до Друмеви
театрални празници" гостува на Регионална библиотека "Пенчо Славейков".
364.
ТОДОРОВА, Боряна. Стоматологията - библиотека или ДКЦ? / Боряна Тодорова. // Н
а р. д е л о (Варна), LXI, N 97, 27 апр. 2006, с. 3.
Три варианта за бъдещето на сградата на Стоматологията предложени за обсъждане
на комисиите към Общински съвет.
365.
ТОНОВСКИ, Васил. "Маратонът на четящите хора" в България ще стартира в 25
български града / Васил Тоновски. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XVI, N 88, 15/16 апр.
2006, с. 3.
366.
ТОНОВСКИ, Васил. Представиха изложба за Пенчо Славейков [в Регионална
библиотека "Пенчо Славейков"] / Васил Тоновски. // Ч е р н о м о р и е (Варна), ХVI, N
92, 20 апр. 2006, с. 10.
Изложбата "Пенчо Славейков-европеецът" - финал на "Маратона на четящите хора"
във Варна.
367.
ТОНОВСКИ, Васил. Президентшата чете братя Мормареви, кметът - Томас Ман /
Васил Тоновски. // Ч е р н о м о р и е (Варна), ХVI, N 92, 20 апр. 2006, с. 11.
Маратон на четящите хора в РБ "Пенчо Славейков".
368.
ХРИСТОВА, Гинка. Две концепции за сградата на стоматологията / Гинка Христова.
// М о р с к и д н е в н и к (Варна), II, N 16, 28 апр.-4 май 2006, с. 4.
369.
ХРИСТОВА, Донка. 56 000 посещения отчита за 2005-а РБ във Варна: Мобилни
информационни технологии и класически форми на работа ще подпомагат и тази
година 20 000 редовни читатели, споделя дир. Емилия Милкова / Донка Христова. // Ч е
р н о м о р е (Варна), VIII, N 12, 16 ян. 2006, с. 11.
370.
ХРИСТОВА, Донка. Библиотеките търсят партньорство с централната и местната
власт / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 111, 15 май 2006, с. 5.
Директорът на РБ "Пенчо Славейков"- Варна за Националната библиотечна седмица.
371.
ХРИСТОВА, Донка. Варна домакинства на библиотечен европроект заедно с Лено
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(Италия) и Атина (Гърция) : След месец РБ "П. Славейков" ще събере представители на
7 държави участнички в AITMES / Донка Христова. // Н а р. д е л о (Варна), VIII, N
221, 28 септ. 2006, с. 15.
Регионалната библиотека - домакин на Международен семинар по проекта AITMES
"Приложение на мобилните технологии в сферата на библиотеките и образованието".
372.
ХРИСТОВА, Донка. Варна се включва в първата национална библиотечна седмица :
Специалистите са убедени, че библиотеките трябва да заемат ключова роля в
развитието на информационното общество / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е
(Варна), VIII, N 69, 24 март 2006, с. 14.
373.
ХРИСТОВА, Донка. Варненската библиотека повежда националния маратон на
четенето / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 88, 15/16 апр. 2006, с. 8.
374.
ХРИСТОВА, Донка. Заразихте България с четящата лудост [Зорка Първанова] /
Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 92, 20 апр. 2006, с. 1, 2.
Маратон на четящите хора във Варна.
375.
ХРИСТОВА, Донка. Компютър за незрящи ще обслужва нови читатели на
Регионалната библиотека : Повече хора с увреждания от Варна ще имат безплатен
достъп до електронна информация през интернет / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е
(Варна), VIII, N 60, 14 март 2006, с.13.
376.
ХРИСТОВА, Донка. Национална кампания "Четяща България" тръгва от Варна :
Регионалната библиотека "Пенчо Славейков" е координатор за страната на
традиционния в града маратон на четенето / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е
(Варна), VIII, N 63, 17 март, 2006, с. 12.
377.
ХРИСТОВА, Донка. Номинираха варненската библиотека за наградата "Христо Г.
Данов" / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 130, 9 юни 2006, с. 15.
378.
ХРИСТОВА, Донка. Регионалната библиотека отново приема читатели / Донка
Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 200, 1 септ. 2006, с. 13.
След едномесечна профилактика.
379.
ХРИСТОВА, Донка. С изложба в библиотеката откриват празниците на Драматичния
театър / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 38, 15 февр. 2006, с. 14.
380.
ХРИСТОВА, Донка. Среднощно приключение събира деца в потайностите на
библиотеката / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 90, 18 апр. 2006, с.
13.
Инициативи на Регионална библиотека "Пенчо Славейков", посветени на
международния ден на книгата 23 април. Маратон на четящите хора.
381.
ХРИСТОВА, Донка. Тийнейджъри ще снимат Варна с телефони, фотоапарати и
камери / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 117, 22 май 2006, с. 10.
Регионална библиотека "Пенчо Славейков" участва в европроект по прилагане на
информационните технологии.
382.
ШАРЛАНДЖИЕВА, Лили. Редят изложба от кмeтски дарения / Лили Шарланджиева.
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// М о р с к и т р у д (Варна), N 60, 26 март 2006, с. 6.
"Варненските кметове и техните дарения" - изложба, проследяваща историята на
Книжевната дружина.
2007 г.
383.
БИБЛИОТЕКАРИ отговарят на читателски въпроси. // Ч е р н о м о р е (Варна), IX, N
111, 16 май 2007, с. 15.
Дни на отворени врати в Регионална библиотека "П. Славейков".
384.
БИБЛИОТЕКАТА отново приема читатели. // Ч е р н о м о р е (Варна), IX, N 194, 30
авг. 2007, с. 12.
Информация за семинар по проекта AITMES и предстоящи събития през месец
септември.
385.
БОТЕВА, Татяна. Представиха "Полският път. Хилядолетната история на поляците и
тяхната култура" / Татяна Ботева. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XVII, N 40, 17/18 2007, с.
4.
Регионална библиотека, съвместно с генералното консулство на Полша във Варна и
Полския институт в София, представиха книгата на Адам Замойски.
386.
ГУРНАКОВА, Виолета. Варненската библиотека - търсен партньор отвъд океана /
Виолета Гурнакова. // Н а р. д е л о (Варна), LXIII, N 255, 6 ноем. 2007, с. 8.
Проект ABLE.
387.
ГУРНАКОВА, Виолета. Родители и деца на нощно четене в неделя : Ученици със
спални чували ще прекарат в читалнята на библиотеката 20 часа / Виолета Гурнакова. //
Н а р. д е л о (Варна), LXIII, N 91, 19 апр. 2007, с. 7.
Инициатива "Една нощ в библиотеката" на РБ "П.Славейков".
388.
ДИМЧЕВА, Кристиана. Регионална библиотека "Пенчо Славейков" / Кристиана
Димчева. // [10] Д е с е т книги за Варна 2006. - Варна, 2007, c. 300-411.
История, книжно богатство, настояще, нови инициативи, награди и отличия.
389.
ДНИ без глоби обявява библиотеката. // Ч е р н о м о р е, IX, N 269, 30 ноем. 2007, с.
12.
РБ "Пенчо Славейков" - Варна обявява дните от 10 декември до 11 януари за дни без
глоби.
390.
ЕВРОПРОЕКТ учи специалисти как да ползват мобилните технологии. // Ч е р н о м
о р е (Варна), IХ, N 78, 3 апр. 2007, с. 15.
Работна среща в РБ "Пенчо Славейков" по проект AITMES.
391.
„ЖИВА книга" събира приятели на библиотеката. // Ч е р н о м о р е (Варна), IХ, N
208, 20 септ. 2007, с. 12.
Инициативата се провежда за първи път в страната, организатори са РБ "Пенчо
Славейков", Гьоте институт, Британски съвет, Френски културен институт, Полски
институт и институт "Сервантес"-Испания.
392.
ИВАНОВ, Васил. Кукленият театър се включва в Маратона на четящите / Васил
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Иванов. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XVII, N 94, 23 апр. 2007, с. 5.
393.
ИГОВ, Светлозар. Със смъртта на Пенчо Славейков сме загубили не само Нобеловата
награда / Светлозар Игов; Разговаря Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), IX, N
128, 8 юни 2007, с. 12.
"Книга за Пенчо Славейков", представена от Светлозар Игов и издателство "Славена"
в РБ "Пенчо Славейков".
394.
ИЗВЕСТНИ са победителите в конкурси на библиотеката. // Ч е р н о м о р е (Варна),
IX, N 84, 11 апр. 2007, с. 15.
Конкурс за създаване на разкази и комикси, организиран от Регионална библиотека
"П. Славейков".
395.
ИЗЛОЖБА провокира разговор за библиотеките. // Ч е р н о м о р е (Варна), IX, N
211, 24 септ. 2007, с. 12.
Гостуваща изложба от 23 платна "Визия за библиотеката", открита в РБ "Пенчо
Славейков".
396.
ИЛИЕВА, Гергана. Библиотеките да станат информационни центрове / Гергана
Илиева. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), XIV, N 264, 6 ноем. 2007, с. 5.
Робърт Андерсън - президент на Ресурсния център за международна дейност в Айова,
гостува в РБ "П. Славейков" по проект ABLE.
397.
ИЛИЕВА, Гергана. Описаха Варна в комикси и разкази / Гергана Илиева. // П о з в ъ н
е т е Н о в и н и (Варна), XIII, N 96, 24 апр. 2007, с. 4.
Конкурс за разкази и комикси "Стаята на приключенията", организиран от
Регионална библиотека.
398.
ИЛИЕВА, Гергана. Регионалната библиотека участва в проект на Бил Гейтс / Гергана
Илиева. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), ХIV , N 221, 17 септ. 2007, с. 4.
Регионалната библиотека "П. Славейков" ще вземе участие в проекта на Бил Гейтс
"Глобални библиотеки", осигуряващ обществен достъп до информация чрез интернет.
399.
ИЛИЕВА, Гергана. Четиридесет импровизирани сцени за Маратон на четящите хора /
Гергана Илиева. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), XIII, N 96, 24 апр. 2007, с. 5.
400.
ЙОНЧЕВ, Йонко. Панаирът ще помогне книгите да достигнат до повече хора / Йонко
Йончев; Интервю взе Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), IX, N 75, 30 март
2007, с. 2.
401.
КАЛЧЕВА, Радка. Изграждане на информационна компетентност / Радка Калчева. //
Б и б л и о т е к а, ХIV, 2007, N 3, c. 39-41.
Проекти и практики в РБ "Пенчо Славейков" - Варна.
402.
КАРИБСКИ пирати" в градската библиотека. // М о р с к и т р у д (Варна), N 216, 6
ноем. 2007, с. 7.
Проект ABLE.
403.
КОЛЕВА, Росица. Откриха изложба на библиотеки / Росица Колева. // Ч е р н о м о р
и е (Варна), XVII, N 218, 24 септ. 2007, с. 3.
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Изложба "Визия на библиотеката" в РБ "Пенчо Славейков".
404.
МАРАТОН по четене събира любители. // Н а р. д е л о (Варна), LXIII, N 249, 19 окт.
2007, с. 8.
Организатори Алианс Франсез - Варна и Френски институт.
405.
НА раздумка вместо книга. // Н а р. д е л о (Варна), LXIII, N 222, 28 септ. 2007, с. 8.
Инициативата "Жива книга" в РБ "П. Славейков".
406.
НАД 150 ученици четоха на чужди езици. // Н а р. д е л о (Варна),LXIII, N 247, 27
окт. 2007, с. 2.
Френски празник на четенето събира над 150 варненски ученици на 5 места в града.
Регионална библиотека "П. Славейков" участва в инициативата.
407.
НИКОЛОВ, Даниел. Пирински стана почетен читател на библиотеката / Даниел
Николов. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), ХIV, N 227, 24 септ. 2007, с. 3.
Председателят на парламента и президентът на IFLA Клаудия Лукс получават
почетен знак на РБ "П. Славейков" на официално откриване на гостуваща изложба
"Визия за библиотеката".
408.
ПАВЛОВ, Васил. Представиха проект за успешен обмен на библиотечен опит / Васил
Павлов. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XVII, N 255, 6 ноем. 2007, с. 5.
Президентът на Ресурсния център за международна дейност в Айова, Робърт
Андерсън, гостува в РБ "П. Славейков", за да представи резултатите по проект ABLE.
409.
ПИРИНСКИ, Георги. Забележително е, че и незрящи ползват варненската библиотека
/ Георги Пирински; Инт. взе Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), IX, N 211, 24
септ. 2007, с. 12.
Председателят на Народното събрание получава почетен знак на Регионална
Библиотека "П. Славейков". Официално откриване на изложбата.
410.
ПОДРЕДИХА чешка коледна изложба. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XVII, N 291, 18
дек. 2007, с. 6.
Гостуваща изложба в РБ "Пенчо Славейков" разказва за чешките традиции, свързани
с коледните празници.
411.
ПРЕДСТАВЯТ нов роман в библиотеката. // Ч е р н о м о р е (Варна), IX, N 262, 22
ноем. 2007, с. 13.
Премиера на "Живот в тройка"- литературен дебют на Станимир Кискинов в
американска читалня на Регионална библиотека "П. Славейков".
412.
ПРЕДСТАВЯТ нова книга на Светлозар Игов [в Регионална библиотека "Пенчо
Славейков"]. // Ч е р н о м о р е (Варна), IX, N 126, 6 юни 2007, с. 15.
Изданието е на издателство "Славена" и е посветено на Пенчо Славейков.
413.
ПРЕДСТАВЯТ нови книги на пловдивско издателство. // Ч е р н о м о р е (Варна), IX,
N 220, 4 окт. 2007, с. 12.
Премиерите се осъществяват съвместно с издателство "Жанет 45", книжарница
"Театъра" и Регионална библиотека.
414.

125 години Варненска библиотека

123

ПЪРВАТА библиотека : [Снимка]. // Н а р. д е л о (Варна), LXIII, N 68, 22 март 2007,
с. 9.
Варна - сега и някога.
415.
РАДОЙЧЕВА, Милена. Ученици упражниха езиковите си познания с непознати
чужденци / Милена Радойчева. // Ч е р н о м о р и е (Варна) , ХVII, N 217, 22/23 септ.
2007, с. 4.
Инициатива "Жива книга" в Регионална библиотека "П.Славейков".
416.
РЕГИОНАЛНАТА библиотека обявява конкурс за разказ и комикс. // Ч е р н о м о р е
(Варна), IХ, N 12, 16 ян. 2007, с. 15.
Проект "Стаята на приключенията".
417.
С НОЩНО четене започна книжният маратон [в библиотеката]. // Н а р. д е л о
(Варна), LXIII, N 95, 24 апр. 2007, с. 7.
418.
САЛОНЪТ на книгата привлича учениците. // Н а р. д е л о (Варна) , LXIII, N 70, 24
март 2007, с. 7.
419.
СИЛВИЯ ЧОЛЕВА представя "Писма" и "Картички". // Ч е р н о м о р и е (Варна),
XVII, N 227, 4 окт. 2007, с. 6.
Премиера на Силвия Чолева и издателство "Жанет" в РБ "П. Славейков".
420.
СОТИРОВА, Искра. Дни без глоба обяви библиотеката / Искра Сотирова. // 24 ч а с а
м е с т е н (Варна), N 72, 19 апр. 2007, с. 8.
Маратон на четенето - програма.
421.
СТЕФАНОВА, Златина. 34 варненски ученици полагат доброволен труд / Златина
Стефанова. // Ч е р н о м о р и е (Варна), ХVII, N 141, 22 юни 2007, с. 2.
Летни доброволчески стажове. РБ "П. Славейков" изявява желание да приема
доброволци.
422.
СТОЕВА, Диана. Близо 30 деца ще прекарат една нощ в библиотеката / Диана Стоева.
// Ч е р н о м о р и е (Варна), ХVII, N 91, 19 апр. 2007, с. 2.
Инициатива на РБ "П.Славейков".
423.
ТОДОРОВА, Боряна. Библиотеката отваря врати за въпроси / Боряна Тодорова. // Н а
р. д е л о (Варна), LXIII, N 111, 15 май 2007, с. 7.
Ден на отворени врати в рамките на Национална библиотечна седмица.
424.
ТОДОРОВА, Боряна. Библиотеките на бъдещето показаха във Варна / Боряна
Тодорова. // Н а р. д е л о (Варна), LXIII, N 218, 24 септ. 2007, с. 8.
"Визия за библиотеката" - изложба в Регионалната библиотека.
425.
ТОДОРОВА, Боряна. Началото е сложено в кафене / Боряна Тодорова. // Н а р. д е л
о (Варна), LXIII, N 74, 29 март 2007, с. 10.
Първата библиотека.
426.
ТОНОВСКИ, Васил. Във Варна днес четенето е празник / Васил Тоновски. // Ч е р н о
м о р и е (Варна), XVII, N 246, 26 окт. 2007 с. 4.
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Инициатива под надслов "Един град, една творба", организирана от Френски
институт и Алианс Франсез, със съдействието на Регионална библиотека "П.
Славейков" - Варна.
427.
ТОНОВСКИ, Васил. Освен книги библиотеката предлага и партньори за разговор /
Васил Тоновски. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XVII, N 215, 20 септ. 2007, с. 3.
Инициативата "Жива книга" - част от поредицата срещи "Европейци в разговор".
428.
ТОНОВСКИ, Васил. Робърт Андерсън : Демокрацията не идва с изборите / Васил
Тоновски. // Ч е р н о м о р и е (Варна), XVII, N 255, 6 ноем. 2007, с. 3.
Президентът на Ресурсен център за международна дейност в Айова на посещение в
РБ "П. Славейков" по проект ABLE.
429.
ТЪРСЯТ книги за матури. // Н а р. д е л о (Варна), LXIII, N 234, 12 окт. 2007, с. 6.
Читателски интерес към литература, свързана с предстоящи матури, отчита Детски и
Средношколски отдел на РБ "П. Славейков".
430.
ФОНД "13 века България" дари книги на библиотеката. // Ч е р н о м о р е (Варна),
IX, N 83, 10 апр. 2007, с. 15.
431.
ХРИСТОВА, Донка. 4 литературни премиери прави във Варна пловдивско
издателство / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), N 215, 28 септ. 2007, с. 12.
Издателство "Жанет 45" със съдействието на книжарница "Театъра" и РБ "П.
Славейков" представя едни от най-новите си заглавия.
432.
ХРИСТОВА, Донка. Българо-американски проект стимулира информационните
услуги / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), IХ, N 248, 6 ноем. 2007, с. 13.
Проект ABLE включва 18 библиотеки от 17 града в страната.
433.
ХРИСТОВА, Донка. В Мюнхен ще търся възможности за контакт с немски
библиотеки [Емилия Милкова] / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), IX, N 8, 11
ян. 2007, с. 15.
Директорът на Регионална библиотека "П. Славейков" на посещение в Мюнхен по
покана на Гьоте институт - София.
434.
ХРИСТОВА, Донка. Варненската библиотека се готви за 125-годишнината си :
Цялата дейност на РБ "Пенчо Славейков" е посветена на предстоящия юбилей, сред
приоритетите е работата с децата / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), IX, N 6,
9 ян. 2007, с. 15.
435.
ХРИСТОВА, Донка. И консули се включват в Маратона на четенето : В
Международния ден на книгата - 23 април, хиляди варненци ще четат любими книги и
автори на 40 сцени в града / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), IX, N 91, 19
апр. 2007, с. 15.
Маратон на четящите хора, посветен на 100-годишнината на писателя Емилиян
Станев.
436.
ХРИСТОВА, Донка. Нощни гости на библиотеката откриват Маратона на четенето /
Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), IX, N 94, 23 апр. 2007, с. 11.
Инициативата на РБ "Пенчо Славейков", прераснала в национална, е посветена на
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Емилиян Станев.
437.
ХРИСТОВА, Донка. Предлагат партньорство [по различни проекти] на варненската
библиотека : От централата на Гьоте институт в Мюнхен / Донка Христова. // Ч е р н о
м о р е (Варна), IX, N 41, 19 февр. 2007, с. 10.
Емилия Милкова, директор на варненската библиотека, български стипендиант по
езикова квалификация в Мюнхен.
438.
ЦВЕТАНОВА, Гергана. Деца се състезават в библиотеката / Гергана Цветанова. // П о
з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), XIII, N 72, 27 март 2007, с. 5.
Първи салон на книгата във Варна.
439.
ЦВЕТАНОВА, Гергана. Деца трупат знания в нова дигитална среда / Гергана
Цветанова. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), ХIII, N 11, 15 ян. 2007, с. 4.
Проект "Стаята на приключенията" на Регионална библиотека "П.Славейков".
440.
ЧЕШКА Коледа дойде в библиотеката. // Ч е р н о м о р е (Варна), IX, N 285, 19 дек.
2007, с. 15.
Изложба в РБ "Пенчо Славейков" със съдействието на чехословашкия клуб "Т. Г.
Масарик" в Пловдив.
441.
„ЯЛОВАТА вдовица" с премиера край морето. // Н а р. д е л о ((Варна), LXIII, N 226,
3 окт. 2007, с. 8.
Премиера на книгата на Бойка Асиова в Регионална библиотека.
442.
VISION Bibliothek = Визия за библиотеката : Документална изложба от плакати за
библиотечната архитектура: Каталог. - (София) : Goethe Institut Bulgarien, 2007. - 69 с:
със сн.
Изложба в Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна.
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ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ
АВРАМОВ, Аврам - 1, 2, 3, 4, 7, 26
АДЖЕМЛЕРСКИ, Светослав - 264, 339
АЛЕКСАНДРОВ, Георги - 264
АЛИПИЕВ, Петър - 6, 8, 16, 20, 35
АНДЕРСЕН, Ханс Кристиан - 314
АНДЕРСЪН, Робърт - 160, 396, 408, 428
АСИОВА, Бойка - 441
АТАНАСОВ, Юлиан - 98
АТАНАСОВА, Добринка - 86, 220
БОЕВА, Олга - 6, 169, 170, 265
БОЛТ, Нанси - 9, 160
БОРОВ, Върбан - 79, 249
БОТЕВА, Татяна - 385
БУШ, Лора - 117, 311
БЪРДАРСКА, Росица - 250
БЪЧВАРОВ, Иван - 7
ВАКАРЕЛОВА, Нора - 221
ВАСЕВА, Сия - 39, 67, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 266, 267,
268, 269, 270, 271
ВАСИЛЕВ, Добрин - 129, 178, 223
ВАСИЛЕВ, Сава - 38
ВАСИЛЯНСКА, Дария (худ.) - 192
ВЛАДОВА, Елена -11, 40, 41, 44, 68, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 185, 186, 187, 188
ГЕЙТС, Бил - 398
ГЕОРГИЕВА, Румяна - 55, 69
ГЕОРГИЕВА, Юлия - 104
ГИГОВ, Никола - 355
ГИНЕВ, Росен - 325
ГРАШКИНА, Ваня - 70, 71, 167, 190
ГРИГОРАШ, Наталя - 74
ГУРНАКОВА, Виолета - 274, 275, 330, 331, 332, 333, 386, 387
ГЪНЧЕВ, Райчо - 133
ДАЛЧЕВ, Атанас - 173, 258
ДЕМИРЕВ, Емил - 86, 220
ДЕЧЕВА, Рени - 319
ДИМИТРОВА, Анастасия - 12, 43
ДИМИТРОВА, Розалина - 13
ДИМЧЕВА, Кристиана - 14, 15, 48, 106, 107, 108, 220, 334, 388
ДОБРЕВА, Невяна - 193, 276
ДОНЧЕВА, Анета - 194
ДУБАРОВА, Мария - 22
ДУБАРОВА, Петя - 22
ДЬОР, Инга - 195
ЕКЗЮПЕРИ, Антоан дьо Сент - 168
ЕНЕВ, Златко - 97
ЕФЕНДУЛОВ, Димитър - 209
ЖЕКОВ, Райко (худ.) - 291, 319
ЖЕЛЕВА, Кремена - 196, 197
ЖИВКОВА, Искра - 198
ЗАГОРУЙКО, Иван (худ.) - 295, 309
ЗАМОЙСКИ, Адам - 385
ИВАНОВ, Васил - 201, 392
ИВАНОВА, Боряна - 278
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ИГОВ, Светлозар - 44, 393, 412
ИЛИЕВ, Атанас - 18
ИЛИЕВА, Гергана - 113, 114, 205, 279, 280, 396, 397, 398, 399
ЙОВЕВА, Румяна - 91
ЙОВКОВ, Йордан - 24
ЙОНЧЕВ, Йонко - 400
ЙОРДАНОВ, Кирил - 155, 240
КАБАИВАНСКА, Райна - 188, 218, 241
КАЛОЯНОВ, Анчо - 326
КАЛЧЕВА, Радка - 75, 81, 401
КАНЕВА-ИЛИЕВА, Даниела - 341
КИРИЛИЧ, Васил - 74
КИСКИНОВ, Станимир - 409
КНОБ, Индржик (худ.) - 309
КОВАЧЕВ, Огнян - 290, 292
КОЕВА-ЮРЧЕНКО, Елена - 75
КОЛЕВА, Донка - 207, 281
КОЛЕВА, Росица - 403
КОРАБОВ, Стефан - 12
КОЧАРЯН, Бела - 117
КУТИН, Любомир - 187, 210
КЪНЧЕВА, Зорница - 20
КЪНЧЕВА, Пламена - 208
КЪРКЛИСИЙСКИ, Томи - 184, 201
ЛАМБОВ, Александър - 209
ЛЕВИЙН, Джефри - 186
ЛЕОНИДОВ, Румен - 110
ЛИЛИЕВ, Николай - 220
ЛОКМАДЖИЕВА, Нина - 21, 45, 210
ЛУКС, Клаудия - 407
ЛЮБЕНОВА, Бояна - 115, 116, 211
МАЕВА, Весела - 117
МАРИНОВ, Васил - 213
МАРИНОВ, Марин Дончев - 119, 120, 174, 182, 234, 243
МАРИНОВА, Виолета - 340
МАРКОВСКИ, Георги - 43, 66
МИЛКОВА, Емилия - 46, 47, 72, 75, 77, 81, 121, 122, 123, 124, 125, 214, 215, 220, 274, 282, 283, 305,
308, 341, 347, 369, 433, 437
МИЛСАП, Джина - 285
МИНЧЕВА, Йорданка - 78
МИРЧЕВ, Мирослава - 48
МИХАЙЛОВ, Деян - 216, 217, 343
МИХОВ, Михаил - 32
МЛАДЕНОВА, Татина - 218, 284
МЛАДЕНОВА, Татяна - 126
МУТАФОВ, Александър (худ.) - 291
НАЙДЕНОВ, Найден - 362
НЕДЕЛЧЕВА, Павлина - 24, 25
НЕНКОВ, Иван - 26, 29
НИКОЛАЕВА, Лили - 285
НИКОЛОВ, Даниел - 407
НИКОЛОВА, Мила - 29
ПАВЛОВ, Васил - 287, 346, 347, 408
ПАВЛОФ, Франк - 348, 356, 362
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ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ - 76
ПАНЧЕВ, Панчо (Дядо Пънч) - 51
ПАРДЮ, Джеймс - 197, 216, 237, 244
ПЕЕВА, Петя - 288
ПЕНЧЕВА, Радка - 129, 223, 246
ПЕТКОВА, Ралица - 124
ПЕТРОВ, Валери - 267, 268, 281, 315
ПИРИНСКИ, Георги - 409
ПУТИНА, Людмила - 117
ПЧЕЛИНСКИ, Цветан - 54
ПЪРВАНОВА, Зорка - 117, 332, 346, 353, 374
РАДОЙЧЕВА, Милена - 415
РАЙНОВ, Николай - 205, 252, 259
РАЙЧЕВА, Стоянка - 80, 135
РАЧЕВА, Светлана - 354
РИТЕР, Катарина - 333
РОМАНЧУК, Ярослав - 74
РУСЕВА, Даниела - 228
САКЪЗОВ, Борис - 178
СВРАКОВ, Валентин - 229
СЕВОВА, Сияна - 32
СИМЕОНОВА, Гергана - 282
СЛАВЕЙКОВ, Пенчо - 39, 63, 64, 86, 150, 366, 393, 412
СОТИРОВА, Искра - 356, 357, 358, 359, 420
СТАНЕВ, Емилиян - 435
СТАНЕВ, Людмил - 225
СТЕФАНОВА, Елена - 139, 140, 232
СТЕФАНОВА, Златина - 421
СТОЕВА, Диана - 360, 422
СТОЕВА, Христина - 296
СТОЙЧЕВ, Атанас - 146
СТОЯНОВА, Доротея - 297
СТОЯНОВА, Людмила - 234
СТОЯНОВА, София - 54
СТРАШИМИРОВ, Антон - 306
ТАКОВ, Георги - 283
ТАШКОВА, Оля (худ.) - 342
ТОДОРОВА, Боряна - 235, 236, 298, 361, 362, 363, 364, 423, 424, 425
ТОДОРОВА, Виолета - 56, 57, 142, 143
ТОНОВСКИ, Васил - 237, 299, 300, 365, 366, 367, 426, 427, 428
ТРАНДОВ, Веселин - 301
ТРАНДОВ, Николай - 238
ТРОШЕВ, Константин - 169
УРУМОВА, Искра - 240
ХРИСТОВА, Гинка - 368
ХРИСТОВА, Донка - 34, 35, 36, 46, 47, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 77, 81, 82, 83, 84, 106, 144, 154,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,154, 155, 156, 157, 158, 159, 195, 214, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
249,250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,
312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 348, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379,
380, 381, 393, 400, 409, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437
ЦВЕТАНОВА, Гергана - 85, 121, 160, 161, 162, 163, 164, 261, 322, 438, 439
ЧЕРНЯЕВ, Христо - 2, 3
ЧОЛЕВА, Силвия - 419
ШАРЛАНДЖИЕВА, Лили - 262, 382
ШЕВЧЕНКО, Тарас - 320
ШУМЕЙКЪР, Хенри - 321
ЯЛЪМОВ, Емилиян - 323
ЯНАКИЕВА, Елена - 263
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ЯНАЧЕК, Леош (комп.) - 211
Яндл, Арон (фотогр.) - 171
ЯНЕВ, Яни - 144, 300
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Съдържание:

Увод
Раздел 1. Библиотеката през XIX и XX век
I. СТРАНИЦИ ОТ ИСТОРИЯТА НА БИБЛИОТЕКАТА
II. ХРОНИКА 1883 – 2000 г.
III. „КНИГАТА, С КОЯТО ЩЕ ПОСРЕЩНА НОВИЯ ВЕК” (анкета)
Раздел 2. В двадесет и първи век
I. БИБЛИОТЕКАТА В НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ
II. ХРОНИКА СЛЕД 2000 г.
III. ПУБЛИКАЦИИ ЗА БИБЛИОТЕКАТА 2000 – 2007 г. Библиографски
указател
ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

