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ул. “Л. Каравелов” № 1 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

2017 г. 

 

През 2017 г. Регионална библиотека «Ем. Попдимитров» Кюстендил продължи да се 

утвърждава като информационен център, който изпълнява успешно основните функции, свързани с 

предоставянето на информационни ресурси и услуги за удовлетворяването на образователните, 

информационни, културни и личностни потребности на своите ползватели.  

Усилията на екипа от библиотечни специалисти бяха насочени в реализацията на дейности 

в следните приоритетни области: 

 Обновяване на библиотечните колекции с нови информационни източници (в 

традиционен вид и на електронни носители). 

Предоставяне на иновативни услуги, базирани на новите информационни и 

комуникационни технологии, които да отговарят на нуждите на потребителите и да покриват 

критериите за модерно и ефективно обслужване.  

Изграждане капацитет за превръщането на библиотеката в обучителен център за 

различни целеви групи от общността-библиотекари; хора със специални потребности; хора от 

третата възраст. 

Дигитализация на фондовете. 

Повишаване на професионалната квалификация на служителите в областта на 

библиотечно-информационните науки. 

 

I. ФОРМИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ 

КОЛЕКЦИИ 

 

1. Комплектуване, обработка и каталогизация 

1.1. Статистически данни 

 

В края на 2017 г. фондът на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров”  е 248045 

библиотечни документи от всички отрасли на знанието и на различни носители на информация. 

За отчетния период са комплектувани  3081 библиотечни документи, на стойност 304813,03 

лв., отчислени  са  2835 библиотечни документа.  

 

Разпределение на набавените библиотечни документи по: 

 

ВИД   НА  ИЗДАНИЯТА 

 

Книги 2741 

Периодични издания 258 

Графични издания 38 

Регионална библиотека “Ем. Попдимитров” 

гр. Кюстендил 
 

: 078/55 01 16 Директор           : 078/55 01 19 Заемна за 

възрастни 

: 078/55 01 17 Счетоводство 

www.libkustendil.primasoft.bg                                                          e-mail libkn@abv.bg 

http://www.libkustendil.primasoft.bg/
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Ноти 6 

CD, DVD 38 

Други (карти) - 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

  Отдел по УДК  Брой 

0  Общ отдел 53 

1  Философия 139 

2  Религия. Атеизъм 29 

3  Обществено-полит. науки 324 

5  Математика. Естествени науки 25 

61  Медицина 64 

62  Техника.64-69 Промишленост 90 

63  Селско стопанство 24 

7   Изкуство 173 

793-799  Спорт 33 

80   Езикознание 10 

82-89   Литературознание 30 

9   История. Биографии 130 

91   География. Пътешествия 21 

БСЧ    Художествена литература 1430 

Д 0-9 Детска отраслева литература 55 

Д  Детска художествена лит. 451 

  

Набавените библиотечни документи през 2017 г. са повече  в сравнение с  предходната 

година. Съществен принос към нарастването на фонда имат и даренията, както от фирми и 

издателства  („Торготерм” АД Кюстендил, Издателство „З. Стоянов” София), така и от граждани. 

Водещи принципи при комплектуването бяха оперативност, актуалност и строг подбор при 

избора на заглавия. Изключително полезна се оказва обратната връзка между обслужващите звена и 

отдел „Комплектуване”. Подаваните откази създават представа за реалната картина на читателските 

търсения и празнотите в библиотечните колекции. Екземплярността е все още ниска, но се 

компенсира с притежаването на единични документи, за които е въведен режим на ползване в 

Читалня. 

През отчетната година библиотекарите в отдела полагаха усилия за запазването на доброто 

ниво на библиотечно-библиографските процеси. Поддържат се необходимите картотеки - на 

докомплектуването, на новите постъпления, на заявките и на отказите. Новопостъпилите 

библиотечни документи получават своевременна аналитико-синтетична и техническа обработка. 

Своевременно изработване на необходимите документи (Актове и Свидетелства за дарения) за 

библиотечни документи, постъпващи в библиотеката без съпроводителен документ. 

Документацията в отдела се води редовно и прецизно. 

Продължи процесът по цялостно разкриване на фонда на Регионална библиотека „Емануил 

Попдимитров” в електронния каталог. Успоредно с обработването на новите  постъпления се 

извършва и ретроспективно изграждане. Автоматизацията на извършваните библиотечно-

библиографски дейности в отдел „Комплектуване, обработка и каталогизация. Книгохранение” е 

гаранция за усъвършенстване на оказваните библиотечни услуги и  доказателство за високо 

качество на библиотечно-информационното обслужване.  

 Броят на периодични издания, получавани в различните отдели на Библиотеката през 2017 

г.,  е 126, като 10 от тях са детски. 
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2. Организация и опазване на библиотечните колекции. 

 

Редовно се подреждат новите постъпления в Основния фонд в локалното книгохранилище. 

Изпълнени са 323 читателски заявки от него и 19 читателски заявки от фонд „Редки и ценни 

издания”. Извършен е вторичен подбор в Основния фонд. Изготвени са карти на книгите и 

библиотечните документи са отразени в електронната база данни. Извършени са санитарно-

хигиенни мероприятия в Книгохранилището с цел оптимизиране на неговата функционалност.  

В резултат на вторичен подбор са отчислени 2835 библиотечни документи (книги) от 

фондовете на отделите „ Детски отдел” – 1665 на обща стойност 3722,98 лв. ; „Заемна за възрастни” 

– 682 на обща стойност 9861,19 лв. ; „Технически отдел” – 442 на обща стойност 4746,02 лв.; 

„Изкуство” – 20 на обща стойност 205,34 лв. като физически изхабени въз основа на чл. 30, т. 4 от 

НСПРДБФ.   

Извършена бе частична инвентаризация на Основен фонд на отдел „Технически науки”. При 

частичната инвентаризация на библиотечния фонд се установи, че от вписаните в инвентарните 

книги липсват 21 библиотечни документа на обща стойност 177,83 лв. Установените при  липси са 

в границите на допустимите размери съгласно чл. 41, т. 2 от НСПРДБФ.  Отчислени бяха и 5 

периодични издания от фонда на отдел „Изкуство” съгласно режим на съхранение по чл.30, т. 1. 

 

ІІ. ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ 

 

1. Обслужване на читатели до 14 годишна възраст 

 

№ Показатели План 2017 Отчет 2017 Отчет 2016 

1 Читатели 750 737 751 

 Годишна регистрация 750 737 751 

2 Посещения 7500 7522 6908 

 В заемна 7000 6270 6056 

 В читалня 500 979 473 

 Глобални библиотеки 380 273 379 

3 Заети библиотечни документи 8000 8211 7350 

 В Заемна 7400 7128 6751 

 В Читалня  600 1083 599 

 Книги (Читалня) 400 662 399 

 Периодични издания (Читалня) 190 312 199 

 Мултимедии (Читалня) 10 1 1 

4 Справки 15 8 9 

5 Потенциални читатели  3496 4062 

6 Обхватност 25% 21,08% 18,5% 

7 Посещаемост 10 10,2 9,2 

8 Читаемост 20 11,14 9,8 

9 Обръщаемост  0,21 0,18 

10 Книгоосигуреност 5-6/чит. 0,69 0,56 

11 Масови начинания 65 79 62 

 

 Регистрираните читатели са 737, с 13 по-малко от заплануваните за 2017 г. и с 14 по-малко 

от предходната година. Броят на посещенията е общо 7522, с около 600 повече. Двойно са се 

увеличили посещенията в Читалня /най-вече по време на Националната седмица на четенето/. И 
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през тази година продължава да спада интересът към компютрите, ползвани са от 273 потребители. 

За първи път от много години относителният показател Посещаемост е над норматива 10: 10,2 

спрямо 9,2 за 2016 г. 

 При Заетите библиотечни документи, които са общо 8211, има ръст от около 860 тома, 

което също се дължи на по-големия брой - 1083 ползвани библиотечни документи в Читалня.  

2. Обслужване на читатели  над 14-годишна възраст 

 

Обслужването на читатели над 14-годишна възраст се осъществява в отделите: Заемна за 

възрастни, Специализирана читалня, Читалня “Периодика”, Краезнание, отдел “Технически науки” 

и отдел “Изкуство”. Регистрирани са 2240 читатели. През отчетната година са реализирани общо 

51571 посещения, като 10685 от тях са в читалните, а виртуалните посещения в сайта са 11723. 

Заетите библиотечни документи са 63945. Наблюдава се лек спад в броя на регистрираните 

читатели в отделите за възрастни, в сравнение с 2016 г., като причините за това са както обективни, 

(демографския срив, възможностите за информация чрез Интернет в извънбиблиотечна среда и 

др.), така и от субективен характер (недостатъчна активност за привличане на нови читателски 

аудитории).  

Преобладаващият брой от обслужените читатели са студенти, ученици от горната степен, 

специалисти и пенсионери.  

В обслужването на възрастните читатели специално внимание се отделя на своевременното 

информиране за заглавия, заети в момента на търсене или комплектувани по читателски заявки. 

Формите на комуникация с читателите са от телефонни обаждания и SMS до периодично 

информиране чрез местните медии – радио-център, кабелна телевизия и печат. В постоянните 

рубрики „Избрахме за вас” различните отдели популяризират новите попълнения във фонда. 

Във всички отдели на Библиотеката на читателите се предоставя помощ при ползване на 

онлайн каталога и Интернет -  търсене на здравна информация, свободни работни места, 

туристически дестинации, слушане на музика, ползване на ел. поща, на Skype и социални мрежи -  

Facebook.  

В краеведската дейност акцентът беше насочен към:  

✓ подпомагане на издирвателската и събирателската дейност на краеведите;   

✓ дейността на клубовете по краезнание в училищата;  

✓ библиотечни уроци за популяризиране на новите постъпления във фондовете на 

отдел „Краезнание”; 

✓ изготвяне на библиографски справки по заявка на читатели (11 бр.), придружени с 

пълнотекстови (сканирани) документи. 

 

През годината в отдел «Изкуство» са направени 595 минути (10 часа) презаписи от 

фонотеката  по заявка на читатели и за озвучаване на дейности, свързани с мероприятия на 

библиотеката и нейните отдели. Презаписвана  е и музика за мероприятия на детски градини и 

училища от града. 

По линия на междубиблиотечно заемане са извършени 7 поръчки от други библиотеки. 

 

 

 

ІІІ. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И 

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 

Задоволяването на информационните нужди на потребителите се осъществява чрез 

предлагане на традиционни и електронни методи за издирване и предоставяне на информация. 

Стремежът в справочно-библиографското обслужване бе към подбиране на релевантни източници, 
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включване на онлайн ресурси при обслужването и намиране на нови, съвременни решения в 

информационното осигуряване. Извършени са 457 (441 устни и 16 писмени) справки. За 

подпомагане на учебния процес на читателите от горна училищна възраст се разработиха 

препоръчителни списъци по определени учебни дисциплини. 

  

Препоръчителни библиографии и писмени справки: 

➢ Петър Сърбински;  

➢ Национални особености на Кюстендилския край;  

➢ Румена войвода;  

➢ Белчо /Балчо/ войвода; 

➢ Празници и обичаи в Пиянечкия край; 

➢ Образованието в Кюстендил след Освобождението;  

➢ Почетните граждани на Кюстендил; 

➢ Социално-педагогически статус на Райна Цанева; 

➢ Краеведски издания за кюстендилския край от Йордан Захариев до наши дни; 

➢ Книги от Георги Славчев и статии от/за него; 

➢ Комплексна рехабилитация за лица с физически увреждания; 

➢ Наборната военна служба утопия или реалност; 

➢ Макроикономическа политика на България 2007-2017 г.; 

➢ Социализация и образование. Теории за социализацията. Роля на социалните 

институции.  Емил Дюркем; 

➢ Стоян Раненски. 

 

По повод честването на различни празници, кръгли годишнини,  срещи с детски автори и 

литературни четения, са изготвени нови или актуализирани 14 занимателни листовки с 

биографични данни и забавна рубрика „Да се учим, докато играем” за: Алън Милн, Луис Карол, 

Васил Левски, Емилиян Станев, Светослав Минков, Никола Райков, Ангел Каралийчев, Астрид 

Линдгрен, Весела Фламбурари, „Лято в библиотеката”, Ран Босилек, Елин Пелин /нова/, Асен 

Разцветников,  Георги Струмски, Никола Райков и Весела Фламбурари. За всички автори са 

изготвени  и презентации. В рамките на инициативата „Виртуална библиотека” е изпратена по ел. 

поща до основните училища в града презентацията „Елин Пелин – бащата на българската детска 

литература” по повод 140 г. от рождениета на автора. Направена е и традиционната презентация-

отчет „Месец на моето училище в библиотеката” за учебната 2016/2017 учебна година.  

За всички събития на ДО се изготвят информационни материали, рекламни афиши и 

листовки, които се излагат на видни места, предоставят се на местните медии, публикуват се на 

сайта на РБ и във Фейсбук на Детски отдел. 

 

ІV. МАСОВИ  НАЧИНАНИЯ И КУЛТУРНИ ИЗЯВИ 

 

Представяне на книги 

 

✓ Светла Радкова „Е.”; 

✓ Петър Чухов – „Addicted”; 

✓ Неда Антонова – „Любовта и смъртта на Първия след Бога”; 

✓ Дамян Попхристов – „За богомилите „от уста на ухо”; 

✓ Искрен Красимиров – „Урок по родолюбие”; 

✓ Никола Райков – „Още по-голямото приключение на малкото таласъмче”; 

✓ Весела Фламбурари – трилогията „Мина и...”. 

 

Маратон  на четенето  
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За 12-та поредна година Българската библиотечно информационна асоциация в 

партньорство с Асоциация „Българска книга” организира Национален Маратон на четенето в дните 

между 2 април, обявен за Международен ден на детската книга и 23 април, обявен за 

Международен ден на книгата и авторското право. 

 3 април Откриване на Маратона на четенето „От приказка в приказка” – верижно четене с деца от 

подготвителните групи на ОУ „Професор Марин Дринов” – Кюстендил. Изложба „Детско 

творчество”. „Пътуващи книжки” по маршрут Детски отдел – детски градини. 

7 април „Голямото приключение на ...” – авторът Никола Райков представя книгите-игри пред 

ученициот ОУ „Даскал Димитри” – Кюстендил. 

18 април „Приказникът Ангел Каралийчев” – по случай 115 г. от рождението му. Изложба от 

книги, номинирани в „Бисерче вълшебно” 2017. 

19 април „С Пипи в училище” – празник, посветен на Астрид Линдгрен по случай 110 г. от 

рождението ѝ с ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий”. 

20 април Библиотекар за един ден – „книжно приключение” с активните читатели 2016 във всички 

отдели на библиотеката. 

21 април Ден на отворените врати – безплатни регистрации; Ден без глоби за закъснели читатели. 

„Мишката остави и на книга се посвети” – почивен ден за читателските компютри. Седни... 

прочети.  

Програмите на Маратона винаги носят нови идеи, допълват ежедневните услуги на 

библиотеките и привличат все повече внимание със своите прояви и предизвикателства към 

жаждата за знания на любознателните деца и възрастни. 

И тази година Маратонът отново се превърна в извор за вдъхновение и повод за празник, посветен 

на четенето и книгата.  

В Маратона на четенето се включиха над 300 деца от детски градини и училища в града; 

представители на обществени, културни и образователни институции, граждани; Посланици на 

библиотеката. 

Всички прояви бяха съпътствани от: творчески работилници, „Пътуващи книги”, изложби 

на книги, Ден на отворените врати във всички отдели на Библиотеката. 

 

Дните 18 – 21 април бяха посветени на Седмицата на детската книга: 

На 18 април учениците от начален етап на обучение от ОУ „Св. Паисий Хилендарски” 

отбелязаха 115 г. от рождението на приказника Ангел Каралийчев. В различни ателиета те 

изготвяха разделители, върху които "оживяха" приказни герои, оцветяваха и сглобяваха книжки. В 

ателието  "Да се учим, докато играем" децата разпознаваха герои на Ангел Каралийчев с крачка в 

дясно и крачка в ляво, ако героят е от друга книга и автор. А в ателието "На гости" или „Деца четат 

на деца”  – учениците направиха верижно четене на приказки от автора пред деца от 

подготвителната група към училището. 

19 април бе едно книжно приключение "Библиотекар за един ден" в Детския отдел за 

петокласничката от ПМГ "Проф. Емануил Иванов"  Кристияна Велинова  и четвъртокласничката 

Катерина Захариева, в който ден те научиха колко е важно да знаеш къде и как да търсиш дадена 

книга и необходимата информация по дадена тема. 

На 20 април в литературен час „С Пипи на училище”, посветен на 110 години от 

рождението на "непослушната" писателка Астрид Линдгрен, първокласниците от   ОУ "Св. св. 

Кирил и Методий" четоха откъси от "Пипи Дългото чорапче". Заедно с децата в училищната 

библиотека "присъстваха" Пипи, Аника, Томи, Господин Нилсон - герои, изрисувани и оцветени от 

учениците в часа по рисуване.  

На 21 април, в последния ден от Седмицата на детската книга, заключително  занятие от 

проекта "Твоят час“ проведоха учениците от 4 клас от ОУ "Професор Марин“ в детския отдел на 

библиотеката.  Разделени на две групи,  те четоха откъси от книги и разпознаваха автора  и герои и 
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изготвяха разделители за книги - с мисли за книгата, четенето и опазването на планетата Земя. 

Учениците получиха много награди: грамота "Най-добър четец”, книгата на Георги Струмски 

"Сред картините на Майстора" и  занимателна листовка. 

 

„Приказна пътечка” 

 

Инициативата е насочена към приобщаване към четенето и книгата на деца от детските 

градини и от предучилищните групи – популяризиране на новите постъпления във фонда за 

съответната възраст чрез „Куфарчета с пътуващи книжки”, забавни игри, пъзели, „Прочети ми 

приказка”.  

В рамките на инициативата се проведоха 12 начинания. На 13 март децата от 3 група от 

ОДЗ „1 юни” направиха своята първа среща с детските книжки в детската библиотека и показаха, 

че знаят приказки и стихчета безброй. Стана традиция маратонът на четенето в Детски отдел да 

стартира с  деца от детските градини – тази година честта се падна на предучилищната група към 

ОУ „Проф. Марин Дринов” 

Национална библиотечна седмица 

 

За дванадесета поредна година Регионална библиотека Кюстендил се присъедини към 

инициативата на Българската библиотечно-информационна асоциация - Национална библиотечна 

седмица -     9 до 13 май 2017 г. – „Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие”. По време на 

НБС бе  организирана Регионална среща на библиотекарите от област Кюстендил на тема: 

„Европейските стратегии за развитие и мястото на библиотеките в тях. Възможности и 

предизвикателства”.  

На 9 май 2017 г. на официалното връчване на годишните библиотечни награди на ББИА в 

зала Средец на София Хотел Балкан с участието на г-жа Дона Шийдър, президент на 

Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА) в категорията 

„Подкрепа за библиотеките” наградата спечели номнираният от РБ Кюстендил дарител Румен 

Манов. 

 

 Месец на моето училище в библиотеката 

 

Инициативата „Месец на моето училище в библиотеката” за десета поредна година се 

утвърди като една добра практика за партньорство и сътрудничество между Детски отдел, 

училищата и детските гради в града за осъществяване на проявите от културния календар на 

отдела. 

Януари – месецът на ОУ „Христо Ботев” бе посветен на 135 години от рождението на 

Алън Милн. От презентацията „Два приказни романа за приятелството” учениците от 3 и 4 клас се 

запознаха с живота и творчеството на автора. 

Февруари - месецът но ОУ „Ильо Войвода”,  бе посветен на 110 години от рождението на 

Емилиян Станев. С презентация, драматизация на „Бодливия трън”, четене на откъси от различни 

приказки и забавни игри, третокласници се потопиха в света на дивата природа на писателя 

анималист. 

Март – месецът на ОУ „Проф. Марин Дринов” учениците от випуск 3 клас  в две издания 

„Час на приказката”, в Детски отдел и в училището, се запознаха с детското творчество на 

Светослав Минков /115 години от рождението/ чрез четене  и илюстрации на любими приказки: 

„Захарното момиче”, „Златното яйце”, „Приказка за лъжата”, „Сапунени мехури” и др. Децата 

украсиха отдела с изложба „Детско творчество” с рисунки и стихове. Първокласници и 

второкласници направиха своите първи екскурзии в библиотеката. 
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Април е месец на всички училища  и детски градини в библиотеката със символичен 

домакин ОУ „Св. Паисий Хилендарски”.  В инициативите на Детски отдел се включиха около 300 

деца и техните учители.  

Май също бе месец на няколко училища в Детски отдел. Съвременната българска детска 

писателка Весела Фламбурари представи по артистичен начин избора си да стане писател пред 

четящите деца от град Кюстендил. Учениците от ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Св. Паисий 

Хилендарски” и ОУ „Ильо войвода” с интерес проследиха въплъщаването на авторката, в много от 

„вълшебствата” участваха и те. Празникът завърши с раздаване на автографи върху трилогията-

книги за Мина, които децата получиха като подарък. 

Ноември – месецът на НУ „Св. Климент Охридски”. В забавна творческа 

работилница, посветена на 120 години от рождението на Асен Разцветников, учениците от III Б 

клас, с класен ръководител г-жа Илиева, представиха разнообразното детско творчество на автора: 

гатанки, стихотворения и приказки. А учениците от III В клас направиха своята екскурзия в 

библиотеката: да разгледат интересните детски книги и списания, да си припомнят начина им на 

подреждане и да получат своя подарък - читателска карта. 

Декември – месецът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”. Празник "Детство мое" с 

учениците от випуск трети клас посветихме на 85 години от рождението на Георги Струмски с 

много стихове, песни и откъси от "Наско Защото". Випуск 4 клас /занималня/ посетиха Детски 

отдел, за да потърсят къде и как са подредени книгите от Георги Струмски, да разгледат и почетат 

коледни приказки и някои да си направят читателски карти. 

Национални седмици на четенето 

За трета поредна година Детски отдел на РБ бе партньор в инициативата на МОН 

„Националната седмица на четенето 16 - 20 октомври  2017 г.”, в която взеха участие около 360 

деца. За децата от детските градини /четири групи от ОДЗ „Слънце”, четири групи от ОДЗ 

„Еделвайс”, две групи от ОДЗ „1 юни”/ бяхме подготвили една  „вълшебната приказна къщичка”, 

от която „изскачаха” „Трите прасенца”, „Червената шапчица”, "Дядовата ръкавичка" и „Дядо и 

ряпа”. Децата разпознаваха приказките, разказваха ги или четяхме заедно. На 19 октомври – деня на 

четенето, учениците от 2 Б и 2 Д клас от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” четоха български народни 

приказки, басни от Езоп и Лафонтен. Техните съученици от 2 А и 2 В клас четоха от книгите 

„Художникът и слънцето” и „Сред картините на Майстора” от Георги Струмски на открито, пред 

отдела. Денят на четенето отбелязаха и представители на клуб "Журналист" от ОУ "Ильо войвода". 

Разделени на два екипа /момичета и момчета/, по време на забавната литературна игра "Познай 

книгата, приказката, стихотворението..." показаха, че познават много добре детските произведения 

и техните автори.  

2017 г. имаше още една Седмица на четенето, обявена от МОН – от 11 до 15 декември. В 

тази седмица ние гостувахме на децата ог група „Детелина” в ОДЗ „Май” и група „Калинка” в ОДЗ 

„Славейче”, където четохме коледни приказки. Група „Калинка” върна визитата, като направиха 

своята първа екскурзия в библиотеката. 

Изложби и витрини 

 

➢ „Лъвът – български национален символ през епохата на Възраждането”. Пътъуваща 

изложба, орг. НБИВ Пловдив и РБ „Ем. Попдимитров”. 16.02.2017  

➢ „Българската шевица – магия, любов и хоби”. Изложба на шевици, автор Стефка 

Михайлова. 08.03.2017  

➢ „Герои от старогръцките легенди и митове през погледа на детските очи”. Акварели и 

графики на ученици от 5 клас на ОУ „Д. Димитри”, преподавател Р. Стоилова. 20.04.2017 

➢ „Портретни ескизи”. Рисунки на ученици от 9 клас на ЕГ, преподавател Р. Кузева. 

20.06.2017 

 

Концерти 



9 
 

➢ „Музикален празник”. Инструментален концерт на ученици от класа по пиано с 

преподавател Кр. Матуска. С участието на ученици по цигулка - преподавател Р. Мирчева 

и изпълнения на кларинет – ученик на К. Нейков. Абитуриентски концерт на Тони Костов 

– пиано. 21.06.2017, Художествената галерия 

 

Лято с библиотеката 

 

                   В общо 27 дни (за времето от 10.00 до 12.00 часа, в дните вторник и четвъртък, през 

месеците юни, юли и август) отдел „Изкуство” се включи в инициативата „Лято е... ела в 

библиотеката!”. Своеобразната лятна занималня за деца и юноши предложи на своите посетители 

свободен достъп за индивидуални и групови посещения - видеопрожекции на анимационни и 

игрални филми от видеотеката на отдела, арт работилници, тихи игри, слушане на музика от 

фонотеката на отдела. 

        Заниманията бяха посетени от общо 340 души – деца, юноши, придружители, ръководители. 

Чести посетители бяха участници от летните лагери в града, деца от Центъра за услуги за ранно 

детско развитие, деца от Дневен център „Вяра, надежда, любов”. Заниманията се посещаваха и от 

деца, временно пребиваващи в града.  

        Филмовите вторници – предимно с прожекции на анимационни филми – стари класически 

произведения и нови съвременни анимации („Мечо Пух”, „Снежанка и седемте джуджета”, 

„Пепеляшка”, „Червената  шапчица”, „Пинокио”, „Пипи Дългото чорапче”, „Гарфилд”, 

„Смърфовете”, „Играта на играчките”, „Как да си дресираш дракон”, „Бебе бос”, „Щъркели”, 

„Смелата Ваяна”  и др.) От игралните филми – предпочитани бяха фентъзи, но и „Сам в къщи”, 

„Войната на таралежите”, „Ян Бибиян”, „Пътуване до тайствения остров”, „Силна година” и др. А 

филми, които отделът ни не притежава, имахме възможност да предоставим онлайн чрез Интернет. 

         

         

                   

Видеопрожекции: 

➢ Прожекции на 41 филма от видеотеката на отдела и онлайн чрез Интернет – анимационни, 

игрални, документални и музикални филми.  

 

Творчески работилници 

Творческите работилници – нов начин за осмисляне на библиотечното пространство и 

демонстрация на приложно знание. Във всички отдели на Регионалната библиотека се провеждат 

занимания с различни читателски публики за практическо и творческо прилагане на мъдростта и 

знанието от книгата. 

➢ „Нарисувай любим приказен герой”. Участват деца от 1 и 2 клас на ОУ „Проф. М. Дринов”,  

22.06.2017 

➢ Изработване на книгоразделители. С деца от „Лято е... ела в библиотеката!”. 06.07.2017 

➢ Лятна занималня – тихи игри. Забавни състезания „Не се сърди, човече!”, „Черен Петър”, 

шах, домино. С деца от „Лято е... ела в библиотеката!”. 13.07.2017 

➢ Изравотване на 3D рисунки. С деца от „Лято е... ела в библиотеката!”. 20.07.2017 

➢ „Апликацията в приложното изкуство”. С деца от „Лято е... ела в библиотеката!”. 

27.07.2017 

➢ Запознаване с националните символи на България – герб, знаме, химн. Рисуване и 

оцветяване. С български деца, живеещи в чужбина от „Лято е... ела в библиотеката!”. 

03.08.2017 

➢ Тихи игри. Рисунки на свободна тема. С деца от „Лято е... ела в библиотеката!”. 10.08.2017 

➢ В света на „Лего Нинджаго”. С деца от Център за услуги за ранно детско развитие”. 

17.08.2017 

➢ Работа с пластелин. С деца от „Лято е... ела в библиотеката!”. 24.08.2017 

➢ «Домът в миналото, настоящето и бъдещето». 

➢ „Коледно творчество”  
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V. АВТОМАТИЗИРАНИ 

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ 

 

Всички библиотечно-библиографски процеси в Регионална библиотека са автоматизирани. 

Всички бази от данни (БД), създавани и поддържани в отделите на библиотеката, вече имат 

достатъчно голям брой записи, които разкриват най-актуалната и най-представителната част от 

фондовете.  

Редовно се актуализират представените в on-line режим 3 бази: “Електронен каталог” (61 

830 бр. записи), БД “Краезнание” (22 063 бр. записи) и БД „Детски отдел” (17 668 бр. записи).  

Компютърните  мрежи включват – 3 сървъра,  45 компютърни конфигурации с постоянен  

Интернет достъп, свързани в локална мрежа в т. ч. и с отдалечен достъп. 

Поддържат се редовно сайтът и фейсбук профилът на библиотеката, като се съблюдава 

актуалност на отразяваните събития. Регистрираните профили във фейсбук на отделите Детски, 

Изкуство, Технически и Краезнание – нова възможност за популяризиране и рекламиране на 

дейността, услугите и актуалните културни мероприятия на библиотеката. Посещения в сайта 

11723 (Детски сайт - 6209). 

През 2017 г. процесите по дигитализация бяха обезпечени със закупуване на букскенер. 

Дигитализирани са  91 заглавия (около 17 000 е-страници). 

 

  

VІ. БИБЛИОТЕЧНА КООРДИНАЦИЯ 

 

През 2017 г. експертно-консултантската дейност на Регионалната библиотека бе насочена 

към оказване на методическа помощ при постъпили заявки от читалищни библиотеки.  

1. Регионални среща на библиотекарите от областта - 11 май 2017 г. Срещата беше 

фокусирана върху няколко тематични акцента: 

✓ Европейските стратегии за развитие и мястото на библиотеките в тях. 

Възможности и предизвикателства - презентация  

✓ Новости в библиотечните класификации – УДК 2017 – презентация  

✓ „Регистър на обществените библиотеки” – указания за регистрация и 

попълване  

2. Участие в Комисия по проверка на читалищна и библиотечна дейност към Община 

Кюстендил. 

3. Дейности по оказване на помощ на читалищни библиотеки: 

✓ при инвентаризация – 2 

✓ приемане-предаване – 1 

✓ посещения на място по заявка- 27 

4. Оказване на помощ при попълване на Регистъра на общественте библиотеки - 21 

5. Дейности по популяризиране на добри библиотечни практики и обмяна на опит. 

Посещение на читалищни библиотекари от област Кюстендил в Регионална 

библиотека „Хр. Смирненски” Хасково 

6. Квалификационни дейности:  

✓ Обучение на новоназначени библиотекари 15-16 март 2017 г. 

✓ Основни компютърни познания в помощ на библиотекаря – 6 април 2017 г. 
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7. Осигуряване на основни библиотечни документи за библиотеките от областта – 

дневници, читателски карти 

 

VІ. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

 

 „Приобщаване чрез информираност – хората в неравностойно положение във фокуса на 

библиотечните услуги” – финансиран от Фондация „Глобални библиотеки България” 

 

 

VІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ФОРУМИ 

 

➢ „Конференция «Библиотеката на XXI век – практики, комуникации, ефективност» Шумен, 

октомври 2017 г.    

➢ Национален форум „Библиотеките днес за устойчиво развитие”  9-11 ноември 2017 г. - 

Глобални библиотеки 

➢ Национална дискусия „Глобална визия за библиотеките” - ББИА  

➢ Първа национална среща на консултанти по библиотерапия – 23-24 октомври 2017г. Стара 

Загора 

➢ Национална конференция на ББИА 

➢ ХІХ национален семинар на потребителите на фирма СофтЛиб ООД, Добрич 

➢ Младежка платформа „Евродеск” – среща на координаторите 

➢ Национална библиотечна седмица – награда „Подкрепа за библиотеките” – Румен Манов, 

кандидатура, издигната от Регионална библиотека Кюстендил 

➢ Семинар „Географски и краеведски изследвания в Кюстендилския край”, посветен на 140 

години от рождението на Йордан Захариев. Участие с доклад на тема: „Краеведски издания 

на Йордан Захариев” 

 

VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

 

Квалификация на персонала 

 

Направление Бр. 

обучени 

лица 

Обучителна 

организация 

„Генериране на съдържание в Уикипедия 

 

10 Глобални 

библиотеки 

"Библиотеките и поколението Z –  

предизвикателства и възможности" 
   

11 ББИА 

„Специални колекции – ръкописи, старопечатни книги, редки и 

ценни издания” 

2 НБКМ 

„Прилагането на УДК в класификационната и каталожната 

практика на библиотеките” 

5 НБКМ 

 

Връзки с обществеността 
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1. Информиране на общността за дейността на библиотеката и услугите, които тя предлага 

чрез участие в телевизионни и радиопредавания и печатни медии – 8 интервюта, 10 публикации в 

местни вестници, 10 излъчвания по кабелните телевизии за събития на Регионална библиотека.  

2. Използване на уеб сайта като ефективна промоционална стратегия. През отчетната година 

са регистрирани 11723 виртуални посещения.  

 

 

Финансиране 

 

През 2017 г. библиотеката е разполагала с бюджет 414236 лв.  Разходването на средствата, 

финансовото управление и контрол се осъществяват съобразно законодателството във финансовата 

сфера  и  счетоводната политика. 

 

 

 

 

ІХ. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

 

Текущи вътрешни ремонти в отделите: „Технически науки” и „Изкуство”. 

 

 

 

 

ОСНОВНИ  КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

№  

 

ПОКАЗАТЕЛИ Единица 

мярка 

План 

2017 

 

Отчет 2017 

1 2 3 4 5 

1.  Библиотечен фонд (достигнат обем) регистр. 

единици 

247914 248045 

2.  Набавени и регистрирани библ. документи „ 3000 3081 

 Книги  2740 2741 

Периодични издания  160 258 

Аудио-визуални (записи)  0 0 

Електронни документи (DVD CD)  60 38 

Графични (графика, карти, ноти)  40 38 

3.  Отчислени библиотечни документи „ 1500 2835 

 Книги  1400 2810 

Периодични издания  100 5 

Други   20 

4.  Текущо получавани периодични издания заглавия 126 126 

5.  Регистрирани читатели брой 3000 2987 

         От тях - жени   2034 

         От тях - с висше образование   1159 

          под 14 години брой 750 747 

6.  Посещения брой 43000 51571 

          от тях: в читалните брой 13000 10685 

 
                      виртуални брой  11723 

7.  Заети библиотечни документи брой 63000 63945 
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   от читатели под 14 години брой 8200 8211 

   от читатели над 14 години брой 54800 55734 

   от тях: в читалните  14500 10980 

 

Разпределение по вид: брой   

Книги брой  55916 

Периодични издания брой  6789 

Аудио-визуални (записи) брой  356 

Електронни документи (DVD CD) брой  43 

Графични (графика, карти, ноти) брой  841 

8.  Междубиблиотечно заемане брой 35 7 

       получени библиотечни  документи брой  7 

       изпратени библиотечни документи        брой  0 

9.  Изпълнени библиографски справки брой 1270 457 

   от тях: устни брой  441 

   писмени брой  16 

10.  Организирани масови начинания брой 170 189 

11.  Щатен персонал лв. 31 31 

12.  Бюджет  414236 414236 

13.  Читаемост    21,4 

14.  Посещаемост   17,3 

15.  Обращаемост   0,26 

 

 

ДИРЕКТОР: 

       /С. Пейчева/ 


