
ОТЧЕТ 2016 Г. 

Регионална библиотека  

“Пенчо Славейков” 



БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА 2016 г. 

 Библиотечен фонд към 01.01.2017 г. 

        869 783 б. д. 

 

 Новозакупени б. д.              1 779 

 Регистрирани             10 340 

Книги                    8 878 

Периодика                  1 152 

Други                     310 



СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 2016 г. 

Обща сума за покупка на 
библ. документи.         

22 889 лв. 

Обща сума за абонамент 
2017 г.              17 354 лв. 

Български 

10 928 лв.  

Чужд 

5 718 лв. 

Ciela – БД               
708 лв. 

  Брой заглавия            
(периодични издания) 

Български 
155 

Чужди  79 /  

17-30-32 



СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 2016 г. 
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 Раздадени/заети материали    232 646 б.д. 

 

Книги             173 136 б.д. 

Периодика                                     54 270 б.д. 

Други                          5 240 б.д. 

СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 2016 г. 



СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 2016 г. 

• Трансфер/ централен бюджет    760 864 лв. 
• Трансфер, допълващ         28 920 лв. 
• Собствени приходи         43 421 лв. 
• Целеви средства по програми 

• Американско посолство 2015         5 000 лв. 
• Проект  “Глоб@лни библиотеки”         2 895 лв. 
• Министерство на културата                 0 лв. 

 
 

• Проект LoCloud           8 125 лв. 
• Проект X-Libris                                                  14 470 лв. 

 
 

Приходи  



СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 2016 г. 

• Фонд “Работна заплата”             646 236 лв.   в 
т. ч. осигурителни вноски         и 
клас прослужено време    
 

• Фонд СБКО                 11 652 лв. 
• Ден на библиотекаря                  3 176 лв.  

• Данък ЗКПО                       288 лв. 

• Сума за ползване                                    2 888 лв. 

• Персонал                   8 764 лв.  
• Осигуровки                                   1 122 лв. 

• Фонд заплата СБКО                   7 642 лв.
  

 

Разходи  



ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ -  
ДОБРИ ПРАКТИКИ 

• Нова библиотечна функционалност 

• Технологични промени 

• Естетизация и промяна на интериора 
 

 



ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ -  
ДОБРИ ПРАКТИКИ 

• Самостоятелно заемане/връщане 

• Посещения             3 088      

• Самостоятелно заемане                     780 

• Самостоятелно връщане                2 367 

• Заета литература   3 135 
 

 



ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ -  
ДОБРИ ПРАКТИКИ 

• Онлайн заявка за литература 

• Наложила се като устойчива форма на 
комуникация между читател и библиотека 

• Получени 959 заявки 

• Заявени заглавия 2255 

• Брой читатели 472 
 

 



ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ -  
ДОБРИ ПРАКТИКИ 



ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ -  
ЕСТЕТИЗАЦИЯ 

 



ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ -  
ДОБРИ ПРАКТИКИ 

• Изцяло завършена ретроконверсия на 
фонд на Справочен отдел 

• Обработени документи – 2761 б.д. 

• Методика за работа в електронния каталог 
при ретроконверсия на б.д. от фонда на 
справочен отдел 

• Нов модул за приемане на библиотечни 
документи 

 

 



ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ 
- ДОБРИ ПРАКТИКИ 

 Фокус: Преглеждане и прочистване на 
основни хранилища 

Отчислени                                               9018 б.д. 

Пренареждане на фонда с форматни 
сигнатури A и D в хранилище Сливница 46 

Почистване на фонда в хранилище 

  

 



ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ 
- ДОБРИ ПРАКТИКИ 

 Дигитална библиотека 

 Сканирани са 147 нови заглавия от колекцията 
“Българска книжнина”   - общ брой 479 

 Сканирани 12 нови ПИ –  общ брой 92  

Направени са 4608 нови записа във Варненска 
дигитална библиотека 

 Регулярно поддържане на картотеки в 
Детски и средношколски комплекс и отдел 
Изкуство 



ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ 
- ДОБРИ ПРАКТИКИ 

 Записи в БД на библиотеката към  1.01.2017 г.  

 260 549 инвентарни номера на книги и 
некнижни носители в онлайн каталога 

 121 803 инвентарни номера във временна база  

 74 492 инвентарни номера в каталог Периодика  

 54 198 аналитично описани записи в 
Дигиталната библиотека 

 



ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ 
- ДОБРИ ПРАКТИКИ 

• Регулярно обновяване на блоговете на  
варненЧЕТ@, ТрансАРТформация и 
ИнфоПорт 

• Ателиета  в отдел Изкуство и Детски и 
средношколски комплекс 

• Публикации във Видеоуроци 

• Пенчо Славейков и Варна 

• Работа с робота Финч 

 

 



ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ 
- ДОБРИ ПРАКТИКИ 

• Лятна читалня 

• Медиатеката – обучителен център: 
▫ Обучение  “Третата възраст онлайн”  (6 курса) 

• Активен диалог с читателите 
▫ Успешни практики, предложени от:  
 Немска читалня 

 Привлекателно място за всички възрасти  

 Детски и средношколски отдел 
 Ваканция в библиотеката 

 Стая на приказките  

 Театър “Камишибай”  - 11 срещи 

 Изкуство 
 Работилничка “Сръчко” 



ПРОДЪЛЖАВАЩА ПРОФЕСИОНАЛНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ 

 курс  “Визуална грамотност” – Жечка Кираджиева, Лидия 
Димитрова, Деница Чолакова, Цветелина Войчева, Николета 
Ванкова 

 курс  “Консултанти по библиотерапия” – Венеция Маркова 

 Национална конференция “Насърчаване на четенето” – Жечка 
Кираджиева 

 Семинар “Библиотеките - място за четене” – Валя Кръстева 

 Курс  “Въведение в електронното управление и предоставяне на 
административни електронни услуги” – Емил Демирев, Зефира 
Кацарова, Стоян Стоянов 

 Обучение за работа с робота Финч– Наталия Ангелова 

 

 



ПРОВОКАЦИИ КЪМ ЕКИПА НА 
БИБЛИОТЕКАТА 

 Финализиране на договора за възлагане на изготвяне 
на архитектурен проект 

 Интензивни срещи с архитектурния и технически 
екипи  

 Изработка и подготовка на пътуваща изложба 
“Конкурс за нова сграда на библиотеката” 

 Представяне на различни сцени 

 

 

 

 



ПРОВОКАЦИИ КЪМ ЕКИПА НА 
БИБЛИОТЕКАТА 

 Презентации за популяризиране на идеята за сграда: 
 Емилия Милкова  

 Национална библиотечна седмица “Библиотеката във Варна утре” 

 Национален форум „Библиотеките днес”, организиран от фондация 
„Глобални библиотеки”, 29-30.11.2016 г., София, доклад на тема 
“Една библиотека на бъдещето / проект за нова сграда на РБ 
“Пенчо Славейков” 

 Наталия Ангелова  

 Работна среща на фирма РС-ТМ – 29-30.09.2016 г. , гр. Велинград, 
доклад на тема „Проект за нова сграда на Варненската библиотека 
– между емоцията и професионализма” 

 Теменуга Калчева и Цветелина Войчева 

 Втора международна среща „Библиотеки на бъдещето” и INELI на 
Балканите25-28.11.2016 г., София, доклад на тема „International 
competition to design a new library in Varna” 

 

 



БИБЛИОТЕКАТА – МЯСТО ЗА 
ТРАДИЦИОННИ ПРОЯВИ                        

 м. април – “Mаратон на четящите хора” 
 Гости на маратона: Ваня Щерева и Теодора Димова 
 Изложба: Пенчо Славейков и кръгът “Мисъл” 
 Една приказна нощ в библиотеката със школа “Клас образование” на 

тема “библиотеката и четенето” 
 

 м. април – 25.04 
 Представяне на сборника “Жрец и воин на живота” – издание 

на РБ “Пенчо Славейков” 
 Награждаване на победителите в конкурса “Пенчо бре, чети!” 

в различните категории и възрасти 
 

 м. май – Национална библиотечна седмица 
 Информационен семинар “Библиотеките - място за всеки” 
 Дни на отворени врати 
 Нощ на литературата 
 

 м. май– национална кампания “Чети с мен” 



БИБЛИОТЕКАТА – УЧАСТНИК В КОНФЕРЕНЦИИ 
И СЕМИНАРИ 

 

 Конференция “Книжовното наследство - от буквата до 
дигиталната библиотека”, гр. Брюксел, Белгия, 24 май 2016 г. 

 Участници д-р Емилия Милкова, Кристиана Димчева, Емил Демирев, 
Юлка Николова, Наталия Ангелова 

 Доклад на д-р Емилия Милкова  “Варненската библиотека – културни 
проекции и посоки” 

 Кристиана Димчева и Емил Демирев “Животът на писаното слово в 
дигитални образи” 

 

 Годишна конференция на ББИА, София, 9-10.06.2016 г. 

 Теменуга Калчева и Деница Чолакова с доклад на тема 
„Автоматизирани работни места за самостоятелно заемане и 
връщане” 

 Весела Ангелова “Пътуващите изложби – автопортрет на 
традиционната връзка между читателите и библиотеката” 

 



БИБЛИОТЕКАТА – УЧАСТНИК В КОНФЕРЕНЦИИ 
И СЕМИНАРИ 

 

 Конференция „Библиотеките на XXI век – практики, 
комуникации, ефективност”–  8-9.09.2016 г. , Шумен 
 Радка Калчева с доклад на тема „Проектът X-Libris – добри 

практики” 

 Мадлена Герова с доклад на тема “Словесното разказвателно 
умение на деца в театър и картини” 
 

 Научно-практически форум “100 г. от Първата световна 
война” – 2.11.2016 г. 
 Кристиана Димчева с доклад на тема “Варненската преса и Първата 

световна война” 

 

 Конференция “Библиотеки – четене, комуникации” Велико 
Търново, 11.2016 г.  
 доклад на Кристиана Димчева на тема ”Първата световна война 

и Варненската преса от страниците на Варненска дигитална 
библиотека” 

 
  

 



БИБЛИОТЕКАТА – УЧАСТНИК В КОНФЕРЕНЦИИ 
И СЕМИНАРИ 

 

 

 Конференция „Информационна грамотност” ECIL 2016 – 10-
12.10.2016 г., Прага, Чехия 
 Радка Калчева и д-р Емилия Милкова със съвместен доклад на тема „Дизайн на 

библиотечни услуги, ориентирани към потребителите” 

 

 Конференция на „Достъп до книжовното културно-историческо 
наследство чрез библиотеките”  – 26-27.10.2016 г., Габрово 

 Радка Калчева с доклад на тема „Дигитализацията – вчера, днес и утре” 

 

 Национален форум „Библиотеките днес”, организиран от фондация 
„Глобални библиотеки”, 29-30.11.2016 г., София 

 Росица Тодорова  с доклад на тема “Електронните услуги – метафора на 
търсенията на съвременните потребители” 

 





ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ 

 Среща с Мадлен и Нидал Алгафари на тема: Време за разговор - за 
вярата, за децата ни, за грешките ни, за истините, за любовта...   

 Среща с академик Георги Марков тема: "Поуките от историята“ 

 Юлия Спиридонова – Юлка пред тийнейджъри - разговор за новата 
книга на авторката “Кронос. Тоя нещастник” 

 Представяне на енциклопедия "България в Първата световна 
война 1914-1918" - съставители: Милен Куманов, Десислава 
Костадинова и Тодор Тодоров 

 Премиера на "Варна и варненци в една колекция" на Офелия 
Хаджиколева и среща с автора 

 Представяне на книгата "Истории от Пъпа на света" на Елена 
Владова 

 Литературна среща - с участието на акад. Георги Марков, 
Валентина Радинска, Любомир Котев, Иван Гранитски, Панко 
Анчев - срещата е част от Националните културни празници Албена, 
2016 

 Среща с варненската авторка Райна Пенева, носител на награда на 
СБП и Награда "Варна" - представяне на новата й 
книжка "Великолепният Шаро Каракачански" 

 Среща с писателката Изабела Шопова 

 

http://www.libvar.bg/culture/2016/march-2016/algafari.jpg




ИЗЛОЖБИ 
 "Музикалната вселена Добри Христов" - изложба, посветена на 

140 години от рождението на композитора 
 „Георги Данаилов на 80” - изложба от фондовете на 

библиотеката 
 "Ренесансът и неговите художници" – изложба по повод 750 г. 

от рождението на Джото, 630 г. от рождението на Донатело, 545 г. 
от рождението на Дюрер 

 Пътуваща изложба „Пазители и традиции“ – изготвена 
съвместно с фондация „Работилница за граждански инициативи“ 

 "Библиотеката – динамика и посоки", изложба - Регионална 
библиотека "Пенчо Славейков" - Варна на 133 години 

 "Театърът! Театърът" - изложба с участието на Драматичен 
театър "Ст. Бъчваров", Варна, посветена на 160 години от 
създаването на българския театър, 95 години Драматичен театър 
"Ст. Бъчваров", 140 години от рождението на Сава Огнянов и 
Кръстьо Сарафов. 

 "Пенчо Славейков и кръгът "Мисъл" – изложба по повод 150 
години от рождението на поета 

 
 



ИЗЛОЖБИ 
 „Наричат го Приказника...” изложба по повод 130 години от рождението 

на Ран Босилек - от фондовете на библиотеката 

 „Криминале - гледай и чети” - 60 години от рождението на Патриша Корнуел 
- изложба на книги и филми от фондовете на библиотеката 

 Фотоизложба "Националните паркове на САЩ" - подготвена от Посолството 
на САЩ в България по материали на Службата за националните паркове 

  „Моята България - история и туризъм” - изложба из фондовете на 
библиотеката 

 “100 години - 100 плаката” - изложба библиотечни плакати от цял свят - част 
от национална кампания за популяризация на обществените библиотеки, 
библиотечното дело и публичното четене през периода юни-декември 2016 г. - 
проект на Фондация “Деца на България” 

 1 ноември – Ден на народните будители - тържествено откриване на 
изложба "Конкурсът за нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо 
Славейков" – Варна".Гости на празника са холандските архитекти 
от „Architects for urbanity”, чийто проект спечели конкурса за нова сграда на 
библиотеката и кмета на Варна Иван Портних 

 „В Коледна Варна през годините...” - изложба с участието на Градска 
художествена галерия "Борис Георгиев", Музей на Възраждането, Музей за 
история на Варна, Музей за най-нова история на Варна, Етнографски музей, 
Регионална библиотека"Пенчо Славейков" 

 





ПРОЕКТИ 

 

X-LIBRIS 
 Участие в работна среща – Ла Коруна, Испания   

      22-26.02.2016 г.  Радка Калчева 

 Участие с презентация в заключителна конференция – Анкара, 
Турция 27-28.07.2016 г. – Теменуга Калчева, Мариана Гинева, 
Даниела Илиева, Деница Чолакова 

 Успешно приключване на проекта на 31.08.2016 г. 

 

AQUA NARRABILIS 
 

 Участие в заключителна работна среща – Залцбург, Австрия  

      19-20.05.2016 г., Цветелина Войчева 

 Успешно приключване на проекта на 31.08.2016 г. 

 

 



ПРОЕКТИ 

 Участие на Радка Калчева, Наталия Ангелова и Росица Тодорова в 
заключителната среща в гр. Амерсфоорт, Холандия, 4-5.02.2016 г. 

 Успешно приключване на проектните дейности на 29.02.2016 г. 



ПАРТНЬОРИ 

• Национални  
▫ Американско посолство 
▫ Гьоте институт 
▫ ББИА 
▫ Асоциация “Съвременни читалища” 

• Регионални 
▫ Общински съюз на пенсионерите 2001  
▫ Регионално дружество на Съюз на краеведите 

България 
▫ Регионален исторически музей 
▫ Училища и детски градини 
▫ Младежки дом - Варна 

 
 
 



ТЕМИ ЗА ДИСКУСИЯ И  ПРЕДСТОЯЩИ 
ЗАДАЧИ 

 Функционалност на библиотечните процеси 
– поглед отвътре 
 Предефиниране на работните процеси, 

съобразно промените (технология и 
методология) 

 Ясен регламент на реализация и изпълнение на 
задачите 

 Персонализиране на задачите 
 Текущ контрол на изпълнението 
 Преглед на ефективността на служебните 

работни места в обслужващите отдели 
 Освобождаване на време за друг тип 

библиотечни дейности и професионална 
квалификация   



ТЕМИ ЗА ДИСКУСИЯ И  ПРЕДСТОЯЩИ 
ЗАДАЧИ 

 Развиване на индивидуалния подход към всеки 
читател, креативни творчески идеи, 
инициативност 

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

 Електронни книги – регламент за предоставяне 
 Библиотеката – пространство за свободен 

диалог и творчество 
 Изнесени форми на работа – библиотеката при 

своите читатели 
 Съботно-неделни  форми 
 Интензивност на събитията през ваканциите 

 


