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ул. “Л. Каравелов” № 1 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

2019 г. 
 

През 2019 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 2019 г. фондът на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров”  

е 251139 библиотечни документи от всички отрасли на знанието и на различни 

носители на информация. 
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За отчетния период са комплектувани  общо 4212 библиотечни документи, на 

обща стойност 55187.74 лв., от които дарения 886 на стойност 9769, 28 и 3326 тома 

на стойност 45418,46 със средства от бюджета. Отчислени  са  1897 библиотечни 

документи. 

Комплектуването на библиотечни документи е подчинено на основните 

принципи, залегнали в политиката на комплектуване. Съдържанието и обемът на 

новите постъпления са прецизирани в съответствие с нуждите на ползвателите и 

основните функции, които изпълнява Библиотеката.  

При подбора на новопостъпилите заглавия се прилага анализ на 

документалния поток, съобразяване с финансовите възможности на Библиотеката; 

съобразяване със структурата и организацията на колекциите. 

През 2019 г. беше изготвен проект за участие в конкурсната сесия на 

Министерството на културата за финансова подкрепа на библиотеките при 

обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по 

програма  „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност”. Проектът беше одобрен за отпускане на сума в размер на 19789 

лв. Със средствата от тази субсидия бяха закупени 1757 тома книги. 

 През 2019 г. постъпилите в дар заглавия са  част от личните колекции на 

граждани, а сред институциите с най-много дарени заглавия се нареждат 

„Торготерм” АД и сдружение „Градски читАлни”. 

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. 

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.  

 Броят на периодични издания, получавани в различните отдели на 

Библиотеката през 2019 г.,  е 126, като 10 от тях са детски. 

 

 

2. Организация и опазване на библиотечните колекции. 

 

Редовно се подреждат новите постъпления в Основния фонд в локалното 

книгохранилище. Изпълнени са 339 читателски заявки от него. Извършени са 

санитарно-хигиенни мероприятия в Книгохранилището с цел оптимизиране на 

неговата функционалност.  

Изпълнени са 47 читателски заявки от фонд “Редки и ценни издания”.   

   През изминалата 2019 г. бе извършен вторичен подбор и отчисление на 

библиотечни документи от фондовете на отделите: „Изкуство” – 10 т. периодични 
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издания; „Детски отдел” – 752 б. е.; „Заемна за възрастни” – 1135 б.е. като 

„физически изхабени” и с „изтекъл режим на съхранение” въз основа на чл. 30, т. 4 

и т. 7 от НСПРДБФ.   

 

 

ІІ. ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ 

 

1. Обслужване на читатели до 14 годишна възраст 

 

№ Показатели План 2019 Отчет 2019 

1 Читатели 780 798 

 Годишна регистрация 780 798 

2 Посещения (общо) 7000 7515 

 В заемна 6200 6568 

 В читалня 1000 947 

3 Заети библ.  Документи (общо) 8000 8832 

 В Заемна 7000 7760 

 В Читалня  1000 1072 

 Книги (Читалня) 700 632 

 Периодични издания (Читалня) 300 419 

 Мултимедии (Читалня) 20 21 

4 Справки 15 8 

5 Потенциални читатели  3676 

6 Обхватност 25% 21,7 

7 Посещаемост 10 9,42 

8 Читаемост 20 11,07 

9 Обръщаемост  0,23 

10 Книгоосигуреност 5-6/чит. 0.45 

11 Масови начинания 75 68 

  

Показателите, които бележат лек спад в сравнение с 2018 г. са: обхватност, 

посещаемост и обращаемост. Като обобщение можем да кажем, че постигнатите 

резултати с техните количествени измерения сочат за едно добро ниво на 

библиотечно-информационното обслужване на читателите-деца.  

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 3029 

читатели. През отчетната година са реализирани общо 51937 посещения, като 

14049 от тях са в читалните, а виртуалните посещения в сайта са 8130. Заетите 

библиотечни документи са 69561. Наблюдава се лек ръст в броя на регистрираните 

читатели в отделите за възрастни, в сравнение с 2018 г.  
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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 –

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 (8 бр.), 

придружени с пълнотекстови (сканирани) документи. 

 

През годината в отдел «Изкуство» са направени 623 минути (10,38 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 21 поръчки от други 

библиотеки и са изпълнени 20 поръчки към други библиотеки с библиотечни 

документи от фонда на Регионална библиотека. 

 

 

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, включване на онлайн 

ресурси при обслужването и намиране на нови, съвременни решения в 

информационното осигуряване. Извършени са 293 (279 устни и 14 писмени) 

справки. За подпомагане на учебния процес на читателите от горна училищна 

възраст се разработиха препоръчителни списъци по определени учебни 

дисциплини. 
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Препоръчителни библиографии и писмени справки: 

 Диагностика на представите на децата от предучилищна възраст за 

животинския свят и връзката с когнитивното им развитие 

 Педагогическата технология в конкретните образователни направления за 

предучилищно образование. Сравнителен анализ на приоритетите (околна 

действителност, роден език, изобразителна дейност, математически 

представи, физическо възпитание, труд и конструктивно-техническа 

дейност, музикална дейност, чужд език) 

 Организация на свободното време на детето в начална училищна възраст. 

Същност и особености но извънкласната и извънучилищната дейност с 

учениците в началното училище 

 Адаптирана физическа култура и спорт за лица с увреждания 

 Трудова заетост при хора с увреждания 

 Езиковото многообразие в Европейския съюз –метакогнитивна и 

международна стратегия 

 Биньо Иванов -  рубриката „Просто“ 

  „Станке Димитров-Марек“ 

  „Войнишкото /Владайското/ въстание и Кюстендиил“ 

  „Културно-историческото наследство и развитието на туризма в 

Кюстендилския регион“ 

  „Създаване и дейност на първите българо-съветски дружества в 

Кюстендил“ 

  „140 години МВР - Кюстендил“ 

  „Развитие на ветеринарномедицинското дело в Кюстендилския край 1980-

2000“ 

  ТV “Колор“ – предавания за РБ – Кюстендил“ 

   „Яков Крайков“ 

  „Краеведски изследвания 1878-2018“ 

  „Публикации за РБ Кюстендил във в. „Наблюдател“ 

   Методи Джонев - биобиблиография 

 

По повод честването на различни празници, кръгли годишнини,  срещи с 

детски автори и представяне на книги, са изготвени 10 нови листовки за: Ерих 

Кестнер, Николай Райнов, Михаил Калдъръмов, Иван Крилов, Борислав Ганчев  

(Борко Бърборко), Александър С. Пушкин, Йордан Радичков, Христо Ботев, 

Емануил Попдимитров, Народни будители, „Коледни празници и обичаи”. 

Актуализирани и представени при съответните събития са 8 презентации. 

Събитията от културния календар на Детски отдел и  новополучените книги 

се рекламират и отразяват в местните медии, публикуват се на сайта на РБ и във 

Фейсбук страницата на Детски отдел. 
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ІV. МАСОВИ  НАЧИНАНИЯ И КУЛТУРНИ ИЗЯВИ 

 

Представяне на книги 

 

 Божана Апостолова – „Завръщането на визона” 

 Георги Тошев – „Години любов” Невена Коканова 

 Ивайло Терзийски – „Сърце в ремонт” 

 Методи Джонев – „Заекващ мрак” 

 Михаил Калдъръмов – „Петюха” 

 Петър Пунчев – „Вие сте тук” 

 Сандю Бешев – „Хималайската корона” 

 Границки представя – Иван Маразов, Константин Косев, Ивайло 

Мирчев, Георги Марков, Васил Гюзелев 

 Явор Милушев – „Апокриф за воаяжа на една овца от стадото на 

пастира” 

 

 

 

Маратон  на четенето  

 

За 14-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. 

  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 400 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 22 – 25 Седмицата на детската книга: 

22 април - с учениците от първи и втори клас от ОУ „Св. Паисий 

Хилендарски”. 200 години от рождението на Ал. С. Пушкин 
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23 април – Две срещи с детския писател Борислав Ганчев (Борко Бърборко) 

с деца от детска градина „1 юни” и ученици от ОУ „Св. Паисий Хилендарски”  

24 април – 90 години от рождението на Йордан Радичков – с ученици от 

ОУ "Даскал Димитри". 

25 април – „Среща с автограф с Михаил Калдъръмов”– с ученици от първи 

и втори клас от ОУ „проф. М. Дринов”. 

 

 „Приказна пътечка” 

 

Ранното детско четене е във фокуса на усилията на библиотечната колегия 

засъздаване на навици за четене и грамотност и инициативата  „Приказна пътечка” 

е част от тези програми. Регулярните посещенията в Детския отдел на 

библиотеката на деца от детските градини и предучилищните групи създават 

дългосрочни предпоставки за трайни читателски навици. Формите на 

популяризиране на новите постъпления във фонда, съобразени със съответната 

възраст, „Куфарчетата с пътуващи книжки”, забавни игри, пъзели, „Прочети ми 

приказка” – са само част от подходите в проведените 9 начинания, с около 300 

участници.  

 

 

Национална библиотечна седмица 

 

За четиринадесета поредна година Регионална библиотека Кюстендил се 

присъедини към инициативата на Българската библиотечно-информационна 

асоциация - Национална библиотечна седмица -     13 до 17 май 2019 г. – „Книгите 

са само началото”. По време на НБС бе  организирана Регионална среща на 

библиотекарите от област Кюстендил в Рилския манастир на тема „Обекти на 

световното културно наследство: библиотеката на Рилския манастир – пазителна 

книжовното богатство на нацията”.  

 

 Месец на моето училище в библиотеката 

 

Инициативата „Месец на моето училище в библиотеката” за единадесета 

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”: 120 години от рождението на 

Ерих Кестнер с втори клас. 

Февруари – месецът на ОУ „Ильо войвода”: клуб „Журналист” - работване 

на теми по литература за пети, шести и седми клас с помощта на сайта „Уча.се”, 

предоставен като безплатна услуга в Детския отдел. 
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Март – месецът на ОУ „Проф. Марин Дринов”: 130 години от рождението 

на Николай Райнов с ученици от втори и трети клас 

Април - месец на всички училища и детски градини в библиотеката – 

отбелязване на  65 години Детски отдел.  

Май – месец на ОУ „Даскал Димитри”: първа екскурзия в библиотеката за  

първокласници и „Приказки на възглавници”. 

Ноември – месец на НУ „Св. Климент Охридски”: първа екскурзия в 

библиотеката за  първокласници и „Приказки на възглавници”. 

Декември – месец на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”: Коледни празници и 

обичаи по света – випуск първи и четвърти клас. 

 

Национални седмици на четенето 

За поредна година Регионална библиотека бе партньор в инициативата на 

МОН „Националната седмица на четенето 10 - 17 декември  2019 г.”. Проведоха се 

общо 9 събития с деца от детските градини в града. 

 

Изложби и витрини 

 

 „Памет за миналото, послание за бъдещето” – Библиотеката 150 години в 

културното пространство на града. Юбилейна изложба, посветена на юбилея 

 Пътуваща изложба - Ex vino, ex veritas. Карикатури и екслибриси посветени 

на виното. Гостуваща изложба от РБ „Л. Каравелов”, гр. Русе.  13.02.19 

 Изложба с постери, посветена на Васил Левски. Ученици от III-ОУ „М. 

Дринов”, г-жа Д. Чанева. 19.02.19 

 „Нарисувано с игла” – изложба на гоблени с участието на членове на кръжок   

„Ръкоделие” при читалища „Димитър Каляшки 1920” с. Жиленци и членове 

на читалище ”Владимир Димитров - Майстора” с. Шишковци. 15.04.2019 

 „Между редовете на времето” - изложба на рисунки на бивши и настоящи 

ученици при I-ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с ръководител Евгени 

Серафимов. 28.11.19 

 През отчетната година бяха подредени 73 витрини, свързани с 

популяризиране на фонда, бележити дати и събития. 

 

 

Лято с библиотеката 

 

        Инициативата „Лято е... Ела в библиотеката!” се превърна в своеобразна 

лятна занималня за деца и юноши, предлагаща на своите посетители свободен 

достъп за индивидуални и групови посещения през летните ваканционни дни. 

Заниманията бяха посетени от над 1197 души. Прожекции на филми, тихи игри, 

фонотека, анимации с домашни любимци, четене са само част от многобройните 

инициативи, които осмисляха свободното лятно време на посетителите. 
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Учебни часове в библиотеката 

 

 В света на нямото кино - деца от VI–ОУ „Св.П. Хилендарски” в отдел 

„Изкуство”   

 Празнуваме заедно Деня на народните будители – с деца от V ОУ „Христо 

Ботев”.  

 Презентация за живота и делото на Кюстендилския художник  Никола 

Мирчев - с участието на ученици от V- ОУ „Христо Ботев”  

 Уроци за разпространение на библиотечно-библиографски знания (ББЗ): 18 

библиотечни  урока във всички отдели на Библиотеката с   308 участници. 

 Традицията „Баба Марта”- песни и стихчета за 1 Март. Група „Гъбка” .   

 Книжке разкажи ми, филмче покажи ми. Група „Кокиче”, ДГ „Славейче” 

 Презентация за будители и прожекция на филм за Народните будители. ДГ 

„Слънце”, група  „Лъвчо”. 

 

Видеопрожекции: 

 Утвърдена е рубриката „Филмови вторници”, в която са прожектирани 

анимационни, игрални, документални и музикални филми от видеотеката на 

отдела и онлайн чрез Интернет – общо 26 филма.  

 

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. 

 

 Изработване на мартеници от прежда – работилница с деца от IV-ти клас на III-

то ОУ „Проф.Марин Дринов”. 

 Изработване на мартеници от хартия – работилница с деца от III-ти клас на V-

то ОУ „Хр.Ботев. 

 Декупаж върху стъкло с великденски мотиви – работилница с деца от III-ти 

клас на V-то ОУ „Хр.Ботев. 

 Програмиране с Финч с деца от I-клас на ОУ „Хр.Ботев”. 

 Седмица на екологията – изработване на пана от капачки от пластмаса с деца от 

група „Лъвчета” към ОДЗ „Слънце”. 

 Изработване на есенни дръвчета от хартия и капачки – работилница с деца от 

група „Зайче” на ДЦГ „Еделвайс. 

  „Ваканция, здравей”! Подреждане на хартиен пъзел на тема „Как си 

представям лятната ваканция”. Деца от III – ОУ „М. Дринов”.  

 Украсяване на табло за лятото. Поставяне на 3D елементи и др. Деца от частна 

занималня „Многознайко”.  

 Изработване на книгоразделители. С участието на деца от частна занималня 

Многознайко и ДГ „Славейче”. 

 „Рисунки без граници”. С участието на деца от училище „Европа”. 

 Декупажна техника върху стъкло. С участието на деца от  „Горското училище” 

при ОДК.  
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 „За всекиго по нещо”. Изработка на гривни и гердани от пластмасови сламки. С 

участието на деца от ЦУРДР.  

 „Рамка за снимка”. Деца от частна занималня „Многознайко”. 

 „Моята първа готварска книга, направена в библиотеката”. С участието на 

децата от частна занималня „Многознайко”.  

 „Смешни балони”. Занималня  „Многознайко”.  

 „Морско дъно” – приложно изкуство, апликиране. С участието на деца, сборна 

група.  

 

Европейска седмица на програмирането и Европейска седмица на 

роботиката 

В седмицата на програмирането 5-19 октомври 2019 г. Библиотеката се 

превърна в място за демонстрации по програмиране за деца от всички възрастови 

групи, съвместно с клубовете по роботика и програмиране към Природо-

математическа гимназия. Проведени 10 събития с повече от 350 участници. 

 „Първи стъпки в програмирането” с роботите Финч и пчеличките 

Bea Bot. 

 „Деца обучават деца в програмиране”. 

 Демонстрации по роботика.  

 

Добри партньорства 

o Културни институти: Регионален исторически музей, Държавен 

архив, Художествена галерия;  

 Читалища от областта; 

o Книжарници и издателства; 

o РУО Кюстендил, училища и детски градини;  

o Извънучилищни дейности: Обединен детски комплекс, Частна 

занималня „Многознайко”, Училища „Европа”, Дневен център 

„Вяра, надежда и любов”, ЦНСТ „Сияние”; 

 „Торготерм” АД Кюстендил 

 

 

V. БАЗИ ДАННИ И АВТОМАТИЗИРАНА 

СИСТЕМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Редовно се актуализират представените в on-line режим 3 бази: “Електронен 

каталог” (72 000 бр. записи), БД “Краезнание” (22 375 бр. записи) и БД „Детски 

отдел” (18 254 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. 
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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 8130 (Детски сайт - 

3601) 

Дигитализирани са  100 тома (около 30000  е-страници). 

 

  

VІ. БИБЛИОТЕЧНА КООРДИНАЦИЯ 

 

През 2019 г. експертно-консултантската дейност на Регионалната 

библиотека бе насочена в следните направления:  

1. Координация и организация на библиотечно-информационното 

обслужване на територията на област  Кюстендил 

Бяха проведени 9 работни срещи във всяка една от деветте централни 

общински библиотеки в областта. На срещите присъстваха библиотекари от 

съответните общини. Бяха разисквани актуални въпроси на библиотечно-

информационното обслужване: новости в законодателството, актуални 

финансиращи проекти и програми, събиране и обобщаване на статистическа 

информация, Регистър на обществените библиотеки и др. Раздадени бяха 

дневници, КДБФ, читателски картони.  

      С цел подобряване на условията за обучение в Обучителния център бяха 

закупени мултимедиен проектор и компютърна техника.  

          Бяха осъществени планираните 15 посещения на място в обществените 

библиотеки в областта, във връзка с оказване на методическа помощ.  

 Методистът взе участие в националната среща на методистите в 

обществените библиотеки, проведена в Кърджали през м. октомври.  

2. Квалификационни дейности за начинаещи библиотекари 

 В Обучителния център на Регионална библиотека Кюстендил бяха 

проведени два обучителни курса за новоназначени библиотекари на теми: 

„Въведение в библиотечна теория и практика” и „Въведение в ИКТ за 

библиотекари”. В тях бяха включени 7 новоназначени библиотекари от областта 

през последната година. На обучаемите бяха раздадени дискове с обучителни 

материали „Увод в библиотечната теория и практика”.  

3. Повишаване на професионалните знания на библиотечните специалисти в 

областта на културно-историческото наследство - бяха обучени 10 библиотечни 

специалисти от читалищни библиотеки в община Кюстендил в областта на 

дигитализацията. Обучението се проведе в отдел „Краезнание” в рамките на 2 дни. 

  4. Други дейности     

 Регионални среща на библиотекарите от областта - 11 май 2019 г. - 

посещение на библиотеката на Рилския манастир. 
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 Оказване на помощ при попълване на Регистъра на общественте 

библиотеки - 23 

 

 

VІ. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

 

 1. РБ "Ем. Попдимитров"- център за повишаване качеството на 

библиотечно-информационното обслужване в област Кюстендил. 

 2. „Памет за миналото, послание към бъдещето: Библиотеката - 150 години 

в културното пространство на Кюстендил”. 

 3. „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност” 2019 г. 

4. Проект „Generation Code“.– финансиран от Фондация „Глобални 

библиотеки България”. Проектът включва обучение по програмиране с роботи 

„Финч“ и е адресиран към деца на възраст 10 - 11 години, съвместно с 

библиотеката при НЧ „Хр. Ботев 1898” гр. Рила. 

 5. „Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното 

образование в обществените библиотеки“ по Програма „Еразъм +” 

 

 

 

VІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ФОРУМИ 

 

 Национален форум „Библиотеките днес – предизвикателства пред 

библиотеките в 21 век ”  6-8 ноември 2019 г. - Глобални библиотеки 

 Национална конференция на ББИА 

 ХХI национален семинар на потребителите на фирма СофтЛиб ООД, 

Търговище 

 Национална библиотечна седмица – номинация за най-добър млад 

библиотекар – Соня Първанова 

 Адаптиране и въвеждане на нови услуги в библиотеките -  Регионална 

среща  Благоевград  16 май, 2019 г.  

 Кръгла маса „Регионални културни политики за опазване на книжовно-

документалното наследство в институциите на паметта – библиотеки, 

архиви, музеи”. 

 

 

VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

 

Професионална квалификация 

 

През отчетната година двама библиотекари взеха участие в обучение по 

програмиране SCRACH. Други двама се включиха в изпълнението на проект на 

Фондация „Глобални библиотеки България” „Знания, умения и иновации за 
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повишаване качеството на неформалното образование в обществените 

библиотеки“ по Програма „Еразъм +”. 

 

Връзки с обществеността 

 

1. Информиране на общността за дейността на библиотеката и услугите, които 

тя предлага чрез участие в телевизионни и радиопредавания и печатни медии – 13 

интервюта, 17 публикации в местни вестници, 10 излъчвания по кабелните 

телевизии за събития на Регионална библиотека.  

2. Използване на уеб сайта като ефективна промоционална стратегия.  

 

 

Финансиране 

 

През 2019 г. библиотеката е разполагала с бюджет 510987 лв.  Разходването 

на средствата, финансовото управление и контрол се осъществяват съобразно 

законодателството във финансовата сфера  и  счетоводната политика. 

 

Юбилей 

 

  Цялата 2019 г. премина под знака на два  забележителни юбилея: 60 години 

от обявяването на Библиотеката за регионален културен институт и 150 години от 

началото на библиотечното дело  в града. 

 Тези годишнини бяха отбелязани с провеждането на Кръгла маса с 

участието на академичния състав на Катедра „Библиотекознание, научна 

информация и културна политика” при Философски факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски”, представители на регионалните културни институти в Кюстендил; 

откриване на изложба „Памет за миналото, послание за бъдещето”. 

 

ІХ. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

 

 Вътрешен ремонт в отдел „Изкуство” и частични подобрения на интериора 

в отделите. 
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ОСНОВНИ  КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

 

№  

 

ПОКАЗАТЕЛИ Единица 

мярка 

План 

2019 

 

Отчет 

2019 

1 2 3 4 5 

1.  Библиотечен фонд (достигнат обем) регистр. 

единици 

 251139 

2.  Набавени и регистрирани библ. документи „ 3000 4214 

 Книги  2740 3953 

Периодични издания  160 226 

Аудио-визуални (записи)   0 

Електронни документи (DVD CD)  50 12 

Графични (графика, карти, ноти)  50 23 

3.  Отчислени библиотечни документи „ 2500 1861 

 Книги  2400 1851 

Периодични издания  100 10 

Други  - - 

4.  Текущо получавани периодични издания заглавия 118 118 

5.  Регистрирани читатели брой 3000 3029 

         От тях - жени   2012 

         От тях - с висше образование   817 

          под 14 години брой 780 785 

6.  Посещения брой 51200 51937 

          от тях: в читалните брой 12000 14049 

 
                      виртуални брой 8000 8130 

 
                      на организирани събития брой 700 830 

7.  Заети библиотечни документи брой 68000 69561 

   от читатели под 14 години брой 8000 8832 

   от читатели над 14 години брой 60000 60729 

   от тях: в читалните  9000 10037 

 

Разпределение по вид: брой   

Книги брой 60650 62416 

Периодични издания брой 5800 5891 

Аудио-визуални (записи) брой 400 215 

Електронни документи (DVD CD) брой 350 248 

Графични (графика, карти, ноти) брой 800 791 

8.  Междубиблиотечно заемане брой   

       получени библиотечни  документи брой 20 21 

       изпратени библиотечни документи        брой 20 20 
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9.  Изпълнени библиографски справки брой 300 293 

   от тях: устни брой 290 279 

   писмени брой 10 14 

10.  Организирани масови начинания брой 150 157 

11.  Щатен персонал брой 31 31 

12.  Бюджет   510987 

13.  Читаемост    22,97 

14.  Посещаемост   17,15 

15.  Обращаемост   0,28 

 

 

ДИРЕКТОР: 

       /С. Пейчева/ 


