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За Регионална библиотека «Ем. Попдимитров» Кюстендил 2021 г. бе година на 

преустройства, трансформации и подкрепа. Два от отделите – Детски и Изкуство смениха 

адресите си, което наложи множество непредвидени дейности по преместване и 

реорганизацията на залите и фондовете. Затварянето на отделите в продължение на 3 

месеца доведе до спад в някои от показателите като посещаемост, обращаемост.  

Наложилото се преместване на отделите се случи благодарение и на логистичната и 

финансова подкрепа на множество институции – Община, Общински съвет Кюстендил, 

културни институти. 

През 2021 г. Регионална библиотека «Ем. Попдимитров» Кюстендил продължи да се 

утвърждава като информационен център, който изпълнява успешно основните функции, 

свързани с предоставянето на ресурси и услуги за удовлетворяването на образователните, 

информационни, културни и личностни потребности на своите ползватели.  

 Настъпилата пандемичната обстановка наложи изцяло нова организация във всички 

сфери и дейности на Регионална библиотека "Ем. Попдимитров" гр. Кюстендил. 

Организацията на работата следваше логиката на два основни приоритета - предлагане на 

онлайн услуги за читатели и дейности  по организация на фондовете. 

 Дейността се пренесе изцяло в полето на електронното обслужване и социалните 

мрежи. Екипът на библиотеката остана онлайн свързан със своите читатели за 

дистанционни услуги и справки. Фейсбукпрофилите на Регионална библиотека и отдел 

"Краезнание" се превърнаха във форуми за споделяне и предоставяне на текстове с 

информационна и образователна стойност.  

 Въпреки необичайната обстановка усилията на екипа от библиотечни специалисти 

останаха насочени в реализацията следните приоритети: 

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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 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.  

Дигитализация на фондовете. 

 

I. ФОРМИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ 

КОЛЕКЦИИ 

 

1. Комплектуване, обработка и каталогизация 

1.1. Статистически данни 

 

Основен критерий за работата на “Отдел Комплектуване, обработка и каталози. 

„Книгохранение” през 2021 г. бе пълното задоволяване на библиотечно-информационните 

потребности на ползвателите на информация при РБ “Ем. Попдимитров” – Кюстендил. 

Пълната автоматизация на извършваните библиотечно-библиографски дейности в отдела е 

гаранция за усъвършенстване на оказваните библиотечни услуги и  доказателство за високо 

качество на библиотечно-информационното обслужване.  

В края на 2021 г. фондът на Регионална библиотека „Ем. Попдимитров”  наброява 

247056 библиотечни документи от всички отрасли на знанието и на различни носители на 

информация. 

За отчетния период са комплектувани  общо 2680 библиотечни документи, на 

стойност 36 162.24 лв. 

В следствие на вторичен подбор са отчислени 1955 библиотечни документи от 

фондовете на отделите „Заемна за възрастни”, „Изкуство” и Детски отдел на обща стойност 

97890.53 лв.  

 Постъпилите дарения за 2021 г. са  общо 839 б.е.  с обща  стойност 4410.85 лв, като 

част от тях са от личните колекции на граждани: Людмила Никова,  Евелина Пенева, 

Лорета Манова, Нонка Богомилова, Светлозар Асенов, Михаела Крумова, Йорданка 

Тодорова и др., а други от  „Торготерм” АД гр. Кюстендил и издателство „Захарий 

Стоянов” гр. София, Фондация „Глобални библиотеки” и Сдружение за градски читални  

„ЧитАлнЯта”. Пълен поименен списък на дарителите се публикува на сайта на 

Библиотеката. 
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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, с цел осигуряване и улесняване достъпа 

на ползвателите до постъпващите библиотечни документи.  

 

 

2. Организация и опазване на библиотечните колекции. 

 

Редовно се подреждат новите постъпления в Основния фонд в локалното 

книгохранилище. Изпълнени са 278 читателски заявки от него. Извършени са санитарно-

хигиенни мероприятия в Книгохранилището с цел оптимизиране на неговата 

функционалност.  

Изпълнени са 5 читателски заявки от фонд “Редки и ценни издания”.   

    

 

 ІІ. ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ 

 

1. Обслужване на читатели до 14 годишна възраст 

 

№ Показатели План 

2021 

Отчет 

2021 

1 Читатели 650 646 

2 Посещения (общо) 5500 6074 

 В заемна 5370 4247 

 В читалня 100 1824 

 Глобални библиотеки 30 3 

3 Заети библ.  Документи (общо) 6000 6759 

 В Заемна 5000 5425 
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 В Читалня  1000 1334 

 Книги (Читалня) 690 1078 

 Периодични издания (Читалня) 300 243 

 Мултимедии (Читалня) 10 13 

4 Справки 10 3 

5 Потенциални читатели  2893 

6 Обхватност 25% 22% 

7 Посещаемост 10 9,7 

8 Читаемост 20 10,8 

9 Обръщаемост  0,17 

10 Книгоосигуреност 5-6/чит. 0,61 

11 Масови начинания 50 102 

  

 Новият облик на отдела, новата организация и съдържание на инициативата „Лято е, 

ела в библиотеката” предизвика голям интерес сред деца, ученици, учители и родители към 

Детски отдел. Оттук са и по-добрите резултати в сравнение с предходната година. 

 

 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 1921 читатели. През отчетната 

година са реализирани общо 27710 посещения, като 3731 от тях са в читалните, заетите 

библиотечни документи са 50260.  

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 

постоянната рубрика във фейсбук страницата „Нови20вБиблиотеката” се популяризират 

новите попълнения във фонда. 

Пандемичната обстановка наложи нови форми на обслужване на читатели. 

 В електронна среда са осъществени 147 информационни услуги за потребителите с 

учебен характер. 
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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 и 

социални мрежи -  Facebook.  

В краеведската дейност акцентът беше насочен към:  

 подпомагане на издирвателската и събирателската дейност на краеведите;   

 изготвяне на библиографски справки по заявка на читатели (14 бр.), 

придружени с пълнотекстови (сканирани) документи; 

 разкриване и поддържане на нови 4 рубрики във фейсбук профила на отдела: 

„На този ден преди... години”, „100-те най-влиятелни кюстендилци” , 

„Кметовете на Кюстендил” , „Черкви” , където са реализирани общо 70 

публикации с образователно-информационна стойност. 

През годината в отдел «Изкуство» са направени 40 минути 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 26 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, включване на онлайн ресурси при обслужването и намиране на 

нови, съвременни решения в информационното осигуряване. Извършени са 478 (298 устни 

и 8 писмени, виртуални 172) справки. За нуждите на виртуалното информационно 

обслужване са дигитализирани 351 източника (21088 стр.) 

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

разработиха препоръчителни списъци по определени учебни дисциплини. 

 

 Препоръчителни библиографии и писмени справки: 

1. Ильо войвода;  

2. Архимандрит Зиновий Поппетров; 

3. Кюстендил и забележителностите около Кюстендил; 
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4. Фолклорът в Кюстендилска област;. 

5. Детски народни игри в кюстендилския край; 

6. Учебното дело в Кюстендил през Възраждането; 

7. Балканската война; 

8. Яков Крайков 

9. Препоръчителна библиография – от/за Методи Джонев 

10. Календар на бележитите дати и годишнини през 2022 г. 

  

 

 ІV. МАСОВИ  НАЧИНАНИЯ И КУЛТУРНИ ИЗЯВИ 

 

 Представяне на книги 

 

„Забранена книга за фокуси” на Ненчо Илчев 

„Столетниците – благословия или орисия”  - на Мира Добрева 

„Хвърчило към рая” на д-р Неделя Щонова 

„Ние сме безнадежден случай” – Богдана Карадочева и Стефан Димитров  

„Пълнолудие” -  на Методи Джонев 

 

 Маратон  на четенето  

 

 В превърналия се в традиция "Маратон на четенето"  от 2 до 23 април  с  6 приказни 

часа се включиха НУ „Св. Климент Охридски” и ДГ „Слънце”. Осъществихме и 2 онлайн 

четения на приказките „Медената пита” и „Кралица на красотата”.  

Нашите читатели участваха активно и тази година с десетки видеа и снимки.  

 

Лято в библиотеката 

 

Традиционната ни инициатива „Лято е, ела в Библиотеката!” обхваща няколко 

основни направления, но на първо място е лятното четене и необходимата литература на 

учениците за следващата учебна година. Нарекохме със закачливото име „Ревю на 

книгите” и запознаваме нашите читатели с книгите, включени за изучаване в програмата по 

БЕЛ. 

Създадохме различни активности, които са насочени към по-малките ни посетители 

- четене и драматизация на приказки, арт работилници, образователни игри. 
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През месец юли организирахме една изключително интересна и много любопитна 

програма „За децата на Кюстендил”. Всеки вторник и четвъртък децата на Кюстендил 

имаха възможността да се включат в серията от образователни срещи с лектори от 

различни сфери:  

 Медийната грамотност и опасностите в интернет с лектори Мария Дъбовска, 

София Василева и Янис Якимов - отбор MEDIAcated Podcast, с ръководител Биляна 

Йорданова  

 Бъди Еко - Ирина Велкова, гл.експерт "Екология" на Община Кюстендил, разказва 

на децата за разделното събиране на отпадъци; 

 Пътната безопасност и професията „полицай“ -инспектор Бисер Стоилов и 

младши автоконтрольор Калин Григоров от сектор Пътна полиция към ОД на МВР 

– Кюстендил; 

 Магията на Телевизията - партньорите ни Денислава Днакова и Ивайло 

Александров от Телевизия Запад запознават децата  с професиите репортер и 

оператор; 

 Червеното наметало -  представление по темата за оказване първа помощ при 

злополука  на доброволците от Български младежки червен кръст - Кюстендил 

Михаела Симбаева, Дени Александрова, Йоанна Кискинова, Велизара Стоева 

Николета Митова и Габриела Стоянова;  

 Ментална аритметика - екипът SmartyKids Кюстендил - запознава децата със  

забавната страна  на математиката; 

 Темата „Моята лична безопасност” децата обсъдиха с инспектор Сашо Деянов 

от Детска педагогическа стая към РУ на ОД на МВР – Кюстендил; 

 „Азбучни послания” в деня на Св. Седмочисленици -  иконом Светослав Григоров - 

предстоятел на храм " Св. Богородица" и свещеник Иларион Стоянчов разказаха за 

житието на Св. Седмочисленици; Образователно ателие в двора на храма за 

изписване на знаците Глаголица и Кирилица. 

 Пожарна безопасност - лектор инспектор Кристиян Иванков - служител на от 

Районна служба Пожарна безопасности защита на населението запознават, че 

разказа на децата на Кюстендил за професия - Пожарникар и действията в случай на 

пожар, бедствия и аварии;  

 Кукленият театър- актрисата Ани Кръстева – ръководител на театрална трупа към 

ОДК – Кюстендил,  ни потопи в магията на кукления театър и даде възможност 

децата на Кюстендил, да се докоснат до куклите и да се почувстват като истински 

актьори. 
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 Образователната лятна програма беше предварително оповестена и децата можеха 

да планират участието си в нея спрямо своите предпочитания - индивидуално или с 

организирана група. И,  независимо от тематиката на образователния час, във фокуса на 

вниманието се поставяше богатството на фонда ни и възможността чрез книгите да 

разширят кръгозора си. Още един положителен ефект от реализацията на програмата - 

създадоха се партньорски връзки между библиотеката и множеството институции, чиито 

лектори безвъзмездно и с готовност се включиха в нашите инициативи. 

 „Детска киномания” Месец август е  посветен на детските книги и техните 

филмови адаптации: „Пипи Дългото чорапче” – Астрид Линдгрен, „Мери Попинз” – 

Памела Травърз,  „Хари Потър” - Дж. К. Роулинг, „Зайчето Питър” - Биатрикс 

Потър, „ Мечето Падингтън” - Майкъл Бонд, „Алиса в страната на чудесата” – Луис 

Карол, „Чарли и шоколадовата фабрика” – Роалд Дал и „Дневникът на един 

дръндьо” – Джеф Кини; 

 Програмиране с пчелички Bea Bot роботчетата Финч – 10 часа с групи от детските 

градини и началните класове; 

 

 Общият брой на включилите се деца е около 2000 и ползвани около 300 

библиотечни документи. 

 

Добри партньорства 

 

 Културни институти: Регионален исторически музей, Държавен архив, 

Художествена галерия;  

 Читалища от областта; 

 Книжарници и издателства; 

 РУО Кюстендил, училища и детски градини;  

 Извънучилищни дейности: Обединен детски комплекс, Частна занималня 

„Многознайко”, Училища „Европа”, Дневен център „Вяра, надежда и любов”; 

 „Торготерм” АД Кюстендил 

 Медии 

 SmartyKids Кюстендил 
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 V. БАЗИ ДАННИ И АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ 

 

 От м. юни 2021 г. в Библиотеката функционира нова библиотечна система e-lib/i-lib 

Prima. Във връзка с миграция на данните в новата платформа бяха прецизирани всички 

съществуващи модули и бази данни. Екипът премина обучителна програма за усвояване на 

новата технология на работа.  

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

каталог”, БД “Краезнание” и БД „Детски отдел”.  

Компютърните  мрежи включват – 3 сървъра,  45 компютърни конфигурации с 

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

През декември 2021 г. стартира изцяло обновен сайт на библиотеката. www.libkn.bg 

 През 2021 г. Библиотеката значително затвърди присъствието си във всички 

социални  медии, но основна активност се забелязва във Facebook. Последователите на 

страницата са се увеличили с 648. Виртуалните посещения на сайт, Facebook, Instagram, 

You Tube са близо 560 хиляди 

 Добиват популярност постоянните рубрики  #МеждуКориците, „Книгите които ни 

свързват” и „Нови20вБиблиотеката”. 

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.  

Дигитализирани   са 127 книги - 26833 електронни единици /страници/ на принципа 

„подбор по значимост“ и за обслужване на читатели по заявени справки 

 

 VІ. БИБЛИОТЕЧНА КООРДИНАЦИЯ 

 

През 2021 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 

          Осъществени бяха 7 посещенията на място в обществените библиотеки в областта за 

оказване на методическа помощ по различни дейности. 

2. Реализация на проект „Развитие на мрежата от обществени библиотеки в област 

Кюстендил чрез изграждане на единен информационен уеб портал”, което 

включваше следните дейности: 

Дейност 1 Технологично обновление на съществуващия уеб сайт 

http://www.libkn.bg/
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Дейност 2 Разкриване на секция „Дигитална библиотека Кюстендил” на сайта  

Дейност 3 Разработване на секция „За вас, библиотекари” 

 За поддържане на професионалната квалификация на библиотекарите от областта по 

различни професионални теми са разработени и представени нормативни и методически 

документи, подходящи за самообучение. С разкриването на тази секция се подобри 

комуникацията със 70-те обществени библиотеки в областта и поддържането на актуални 

професионални знания. 

Дейност 4  Разработване на секция „Мрежа от обществени библиотеки в област 

Кюстендил” 

 Като резултат от реализацията на Проекта Регионалната библиотека присъства в 

интернет пространството с обновен уеб сайт, и представя на едно място в интернет 

пространството информация  за обществените библиотеки в областта и предлага на 

библиотечната общност експертно-консултантска и квалификационна дейност, базирана на 

информационните технологии. 

 4. Други дейности     

 Оказване на помощ при попълване на Регистъра на общественте библиотеки - 18 

 

 VІ. УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

 

 1. Проект „Развитие на мрежа от обществени библиотеки в Област Кюстендил, чрез 

изграждане на единен информационен уеб портал” на стойност 4990 лв, финансиран от 

Министерство на културата на Република България. 

 2. Проект „Благоустрояване на пешеходна зона пред Регионална библиотека "Ем, 

Попдимитров" – Кюстендил”, на стойност 4940 лв. Проектната инициатива е осъществена с 

подкрепата на Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи, финансирана от 

Община Кюстендил 

 3. "Арт пространства - надграждащо благоустрояване на зона пред  Регионална 

библиотека "Ем. Попдимитров" на стойност 2000 лв. Проектната инициатива е 

осъществена с подкрепата на Общинския фонд за подкрепа на местни инициативи, 

финансирана от Община Кюстендил. 

4. Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на Регионална 

библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил  за създаване, съхраняване и разпространение 

на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на 

културно-историческото наследство Финансиран от Национален фонд „Култура” на 

стойност 4050 лв. (продължаващ) 
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5. Приказен експрес – Библиотеката в помощ на ранното детско развитие чрез 

четене. Проектната инициатива е осъществена с подкрепата на Общинския фонд за 

подкрепа на местни инициативи, финансирана от Община Кюстендил на обща стойност 

1000 лв. (продължаващ) 

 

VІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ФОРУМИ 

 

 Национален форум „Библиотеките  в единния цифров пазар ”  25 ноември 2021 г. - 

Глобални библиотеки – онлайн 

 Отчетно-изборно събрание на  ББИА 

 

 

 VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

 

 Професионална квалификация 

През отчетната година  един специалист взе участие в онлайн обучение за ментори 

по медийна грамотност и един по дигитализация – „Дигитални умения за библиотекари – 

Europe Biblio”. 

 

Връзки с обществеността. Информация и публичност 

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

предлага чрез участие в телевизионни и радиопредавания и печатни медии и организиране 

на събития.  

2. Използване на уеб сайта и фейсбук страницата, Instagram, You Tube  като ефективна 

промоционална стратегия.  

Дейност  брой посеще

ния 

Виртуални публикации в:  (сайт, Facebook, Instagram, You Tube 391 559045 

Публикации за Библиотеката общо 128  

 в национални медии 23  

 в регионални медии 103  

 в професионалнии медии (ББИА) 2  

Организирани събития с публика 20 1790 

Онлайн събития 1 50 

TV предаване „Книгите, които ни свързват” 11 15000 
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 През 2021 г. стартира съвместната телевизионна продукция на Тв Запад и 

Библиотеката - „Книгите, които ни свързват”, в рамките на която се реализираха общо 11 

предавания.  Екипът Денислава Данкова и Ивайло Александров, станаха носители на две 

награди, годишна награда „Подкрепа за Библиотеките” на ББИА ( Българска библиотечно-

информационна асоциация) и Годишна награда за медия с регионално значение на 

Фондация Глобални библиотеки. 

 В професионалното издание на ББИА дейността на Регионална библиотека е 

отразена в две публикации:  

 Александрова, Зоя. Лято е! Ела в библиотеката! 2021, № 4-5, с. 22-24. 

 Книгите, които ни свързват – интервю с Денислава Данкова, журналист в Кабелсат 

„Запад” и носител на наградата „Подкрепа за библиотеките 2020”. 2021, № 6, с. 29-30. 

На 24 май , Деня на българската просвета и култура с флашмоб „Книгите, които ни 

свързват!” дадохме старт на пренасянето на Детския отдел . В събитието се включи цялата 

кюстендилска общественост, която направи жива верига и предаваше пакетите книги от 

ръка на ръка.  

 

 Финансиране 

 

През 2021 г. библиотеката е разполагала с бюджет 600415 лв.  Разходването на 

средствата, финансовото управление и контрол се осъществяват съобразно 

законодателството във финансовата сфера  и  счетоводната политика. 

 

ІХ. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

През 2021 г. бяха реализирани следните подобрения на материално-техническата 

база: 

1. Основно ремонтиран и преобзаведен Детски отдел, ситуиран на нов адрес.  

2. Основно ремонтиран и преобзаведен отдел „Изкуство”, ситуиран на нов адрес.  

3. Частични вътрешни ремонти в 2 помещения в централната сграда. 

4. Частичен ремонт на покрива на централната сграда. 

5. Изцяло обновено бе пространството пред Библиотеката (сменена входна врта, 

пейки, подмяна на плочки, витражи, графити и други подобрения) 
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ОСНОВНИ  КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

№  

ПОКАЗАТЕЛИ Единица 

мярка 

План 

2021 

 

Отчет 

2021 

1 2 3 4 5 

1.  Библиотечен фонд (достигнат обем) регистр. 

единици 

249431 247056 

2.  Набавени и регистрирани библ. 

документи 

„ 3100 2680 

 Книги „  2441 

Периодични издания „  209 

Аудио-визуални (записи) „   

Електронни документи (DVD CD) „  11 

Графични (графика, карти, ноти) „  19 

3.  Отчислени библиотечни документи „ 2500 1955 

 Книги „  1954 

Периодични издания „   

Други „  1 

4.  Текущо получавани периодични 

издания 

заглавия 107 107 

5.  Регистрирани читатели брой 3000 2567 

         От тях - жени „  1882 

         От тях - с висше образование „  727 

          под 14 години „  646 

          над 14 години „  1921 

6.  Посещения „ 51000 27710 

          от тях: в читалните „  3731 

                      на организирани събития „  3630 

7.  
Виртуални посещения 

 (сайт, Facebook, Instagram, You Tube 

„  559045 

8.  Заети библиотечни документи „ 68000 50260 

   от читатели под 14 години „  6759 

   от читатели над 14 години „  43501 

   от тях: в читалните „  5629 

 

Разпределение по вид: „   

Книги „  45819 

Периодични издания „  3719 

Аудио-визуални (записи) „  32 

Електронни документи (DVD CD) „  572 

Графични (графика, карти, ноти) „  118 

9.  Междубиблиотечно заемане „ 20 30 

       получени библиотечни  документи „  26 

       изпратени библиотечни документи        „  4 
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10.  Изпълнени библиографски справки „ 300 478 

   от тях: устни „  298 

               писмени „  8 

               виртуални „  172 

11.  Организирани масови начинания „ 100 166 

12.  Информация и публичност „   

      Публикации от Библиотеката „  391 

      Публикации за Библиотеката „  137 

13.  Щатен персонал „  31 

14.  Бюджет   600415 

15.  Читаемост    19,5 

16.  Посещаемост   10,8 

17.  Обращаемост   0,2 

 

1. Библиотечен фонд 

 Наличност 

01.01.2021 

Набавени Отчислени Наличност 

31.12.2021 

Заети 

Библ. фонд - 

общо 

246331 2680 1955 247056 50260 

Книги 224413 2441 1954 224899 45819 

Периодични 

издания 

10820 209 - 11029 3719 

Графика/Карти 5553 19 - 5572 118 

Аудио-визуални 223 - - 223  

Електронни 

носители 

868 11 - 879 572 

Други 4454 - - 4454 - 

 

2. Читатели и посещения 

Общо  Висше 

образование 

Жени Деца 

под 14 год. 

Посещения 

2567 727 1882 646 27710 

 

 

ДИРЕКТОР: 

       /С. Пейчева/ 


