
Отчет за 2018 г.
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ”

СТАРА ЗАГОРА



Организационна структура



Пребазиране и нови отдели

• Сливане на читални – фонд, каталози, обзавеждане, персонал

• Пребазиране на Заемна за възрастни

• Обособяване на хранилища на сутеренен етаж

• Ремонт, обзавеждане и и оборудване и откриване на Руски център
Финансиране: Община Стара Загора, Фондация „Русский мир“ (Москва) по 
договор 

• Ремонт, обзавеждане и и оборудване на Тийн зона
Финансиране: „КонтурГлобал Марица Изток 3“ по проект „Енергия за 
библиотеката 2018“ по програмата на компанията за социални инвестиции 
„Сила за прогрес“

• Отваряне на Детски отдел в съботните дни



Персонал

• 33 щатни бройки
• 4 общински служители: 3 хигиенисти и 

1 разпоредител
• 1 служител по програма за временна 

заетост: информатор 
• 3 човека на граждански договори

28 библиотекари, от които:
• 22 с библиотечно образование
• 6 с друго висше образование

‐ от които 3-ма придобиват библиотечна 
квалификация през уч. 2018/2019 г.

18 доброволци 
и много 

съмишленици



Персонал - продължаваща квалификация
• Обучения по проекти на Фондация „Глобални 

библиотеки – България“: Изготвяне на презентации и 
презентационни умения, Добавяне на електронно 
съдържание в Уикипедия

• Обучения по проект „Дигитални умения за малките и 
средни предприятия в България“ в Латвия и България

• Обучителен семинар Българското културно наследство в 
дигиталния свят (Европеана), Варна 

• Семинари, свързани със счетоводната отчетност за 
бюджетния сектор и Общ регламент за защита на личните 
данни (GDPR)

• Уебинари (Защита на личните данни, Промени в 
данъчното и осигурителното законодателство)

• Други семинари (РС-ТМ, Гьоте институт и др.)

 25 човека са участвали в обучения
 14 човека са били обучители

Обучители
Автори на статии

Презентатори
-------------------

• Обучения по информационна 
грамотност за ученици 

• Практикуми за библиотекари 
без професионален опит 

• Програмиране с робота Финч



Обучение на библиотекари със средно 
образование за придобиване на професия

• На 17 юли 2017 г. стартира обучение –
дистанционна форма – организирано от 
лицензирания Център за професионално обучение 
към Асоциацията „Съвременни читалища“, в което 
участват 7 библиотекари от читалищата в област 
Стара Загора, подкрепени от фондация „Глобални 
библиотеки – България“.

• На 31 август 2017 г. по ОП „Развитие на човешките 
ресурси“ (Проект „Ваучери за заети лица”) 
стартира обучение – присъствена форма – на 5 
библиотекари от читалищата в област Стара 
Загора, организирано от лицензирания Център за 
професионално обучение към Асоциацията 
„Съвременни читалища“.

12 обучаеми
960 часа, от които

542 теория
418 практика

13 обучители от РБ

15 октомври 2018 г.
дипломиране



Основни дейности 
Библиотечно и информационно обслужване

Комплектуване и каталогизация
Информационни технологии

Опазване на библиотечните фондове
Методическа дейност
Издателска дейност

Подготовка и участие в библиотечни програми, включително културни
Маркетинг и връзки с обществеността



Комплектуване и каталогизация

Библиотечен фонд 2018

Набавени библиотечни документи 4665
‐ книги 3932
‐ периодични издания 521
‐ графични издания 15
‐ картографски издания 23
‐ нотни издания 2      
‐ дискове 129        
‐ за временно ползване 43         

Текущо получавани периодични издания 187
Отчислени библиотечни документи 7183
Заменени библиотечни документи 31
Прехвърлени библиотечни документи 0

Библиотечен фонд към 31 декември 429 382



Набавени библиотечни документи 

Година Общо Покупка Дарение Абонамент Депозит

2017 3285 1365 1448 472 0

Стойност 42177.49 18999.97 15904.33 7273.19 0

2018 4665 1604 2554 383 124

Стойност 66917.18 27932.33 31259.06 5880.89 1844.90



Библиотечно и информационно обслужване

Постоянни 
читатели

3385

Временни читатели

155

Население 
на града

147 9323452 3500
1056 1181

47534 47246

2017 2018

читатели до 14 г. посещения



Библиотечно и информационно обслужване

2018
Заети библиотечни документи 92 662
• книги 79 404
• периодични издания 12 773
• графични издания 159
• ноти 83
• некнижни документи 154  
• други 89

Заемни зали 74 388

Читални зали  18 274



Библиотечно и информационно обслужване

2018

• Устни справки 4729

• Писмени справки 26

• Други 84

• Дистанционни услуги 248
 над 150 изпратени материала

 над 1700 сканирани страници

• Ксерокопиране
 над 4300 страници  

• Резервации 1 148

• Междубиблиотечно заемане – бр. документи 32
 Изпълнени заявки 22
 Получени заявки (бр. документи) 5 (10)



Информационни технологии
62 компютъризирани работни места + 7 лаптопа

• 15 компютъра за потребители с интернет достъп
• 12 компютъра в Обучителен център

2018
• 1 сървър, 10 рутера и суича
• 3 компютъра с монитори, 3 лаптопа, 2 монитора
• 3 мултифункционални устройства
• 1 интерактивна дъска с проектор, 1 проектор

----------------
Автоматизирана библиотека
- Нови записи и редактиране на съществуващи
- Ретроконверсия (719 тома пер. издания)
- Редактиране на класификатори
Планирана дигитализация
– Сканирани вестници 3202 файла; книги 1370 файла
– Създаване на дигитална библиотека – 135 записа

Уникални потребители на 
интернет

• 2018 – 197

Посещения в 
библиотеката за ползване 
на компютър и интернет

• 2018 – 3009 

• Обучени потребители на 
ИКТ

• индивидуално – 436 
• групови обучения – 46

 участници – 664
– над 60 год. – 11



Опазване на библиотечните фондове

• Хранилища пренареждане
пребазиране

• Подвързия
• периодични издания 222 тома
• книги 1044 тома 

• Информирани закъснели читатели 1014

• Инвентаризация
 Периодични издания в Краезнание, Изкуство, Детски, Справочен, 

Методичен отдел и Заемна за възрастни
 Справочен отдел и справочните сбирки в Читалня, Изкуство, 

Библиотековедски фонд, Заемна за възрастни и Немска читалня



Други услуги
• Семинари по програмиране за деца с робота Финч – 41 групи (600 обучени) 
• ИКТ курс за 60+ – 2 групи (11 обучени)
• Библиотерапевтично консултиране

• Календар 2019 – подбрани дати, годишнини и събития
• Седмичен електронен бюлетин – 45 бр.

Други обучения
• Семинари за учители по немски език
• Курс Първи стъпки в програмирането със СофтУни Кидс, София
• Обучение с Лего роботи – ЦПО „ИКТ Център“, Казанлък

Издателска дейност



Библиотечни програми
• Временни и постоянни библиотечни витрини и изложби – 61

 изложба „Тойзи тържествений народний празник…“ по повод 160 г. от първото честване на Св. 
св. Кирил и Методий в Стара Загора
 мобилна юбилейна изложба „Стари истории в ново време”, посветена на първите 
следосвобожденски периодични издания в Стара Загора
 гостуващи: Аз съм Българка, Българската история в художествено слово и образи, Моята 
Индия, Поздрави... от Италия и България, Имам си една мечта и др.
 мобилните изложби на библиотеката са гостували в МОЛ Галерия и 16 населени места в 
областта

• Културни, образователни и обществени събития – 260
 представяне на автори и книги – 32
 конференции, срещи, семинари – 41
 изложби – 22
 филми – 80
 концерти - 49
 благотворителни концерти, базари и други

• Събития за деца – 60 (летни ателиета, вечери на таланта и др.)

 Участници – над 26 000

Партньори…



Добри партньорства
• Културни институти: Регионален исторически музей, Държавен архив, Държавна 

опера, Държавен куклен театър, Художествена галерия, Драматичен театър, Радио 
Стара Загора

• Библиотека „Родина“ и други библиотеки
• Книжарници и издателства
• РУО, училища и детски градини от Стара Загора и региона
• Извънучилищни дейности: Международен младежки център, Център за подкрепа 

на личностното развитие и др.
• НПО: Книжарница в куфар и АртЕрия – ArtArea, МИКЦ „Къщата на архитекта“, 

Фондация „Институт по съвременна психология“, СНЦ „Зелени Балкани“, Фондация 
„Етносвят – България“, СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора“ и др.

• Тракийски университет, Съюз на учените – Стара Загора
• Гьоте-институт България, Британски съвет – България, Американско посолство в 

РБългария, Италиански културен институт и др.



Събития…
• Национална среща на методистите от регионалните библиотеки
• Цикъл срещи на Музикално общество „Борис Христов“
• Цикъл лекции С „9 месеца“ на училище
• Х София МЕНАР Филм Фест в Стара Загора 
• VI Международен филмов фестивал за ново европейско кино „Златната липа“
• Фестивалът Синелибри 2017 и 2018 в Стара Загора 
• Панорама на планинарското кино
• Х Клавирен конкурс „Класика и съвременност”
• Дни на руския език, наука и култура (Фестивал „Пусть всегда будет солнце“ и др.)
• V Национален конкурс за поезия „Николай Лилиев”
• Академия за родители
• Конференция за видео и анимация  Код: motion
• Събития от VII Международен фестивал „Джаз форум Стара Загора“, ФОБИ
• Ден на Корея, Китайска Нова година и др.



Участие в проекти и програми
• Реализирани проекти
 Проект по Програма за обновяване на фондовете на МК
 5 по Културен календар на Община Стара Загора

• Участие в
 Проект „Дигитални умения за малки и средни предприятия в България” на ФГББ
 Проект НОЩ на фондация „Отворено общество“ – Стара Загора
 Проекти на Британски съвет – България и ДИПКУ – Стара Загора за Нощ на учените
 Събития в Европейската седмица на програмирането по проекти

• Разработени
 6 по Културен календар на Община Стара Загора

---------------
• Национални кампании
 Маратон на четенето
 Национална библиотечна седмица
 Европейска нощ на литературата
 Читател на годината 2018



Маркетинг и връзки с обществеността
• Интернет страница
 Бюлетин Нови книги
 Попитай библиотекаря
 Културен календар
 Бюлетин Събития

• Социални мрежи
• Анкети на потребители
• Прессъобщения
• Авторски статии
• Медийни участия
• Рекламни материали –

плакати, покани, дипляни, 
флаери, грамоти и др.

Сайтът има 23 031 посещения през 
2018 г. Потребители са 13 221, като 
това представлява ръст от 18% 
спрямо предходната година. 
Посетителите остават средно 1:51 
минути на сайта. Разгледани са 
47 945 страници. През годината 
всеки от посетителите е прочел 
средно по 1,74 страници от сайта. 
87% от посещенията са от България.

Фейсбук страницата на библиотеката  
е посетена 243 585 пъти. 



Маркетинг и връзки с обществеността

• Ежемесечни интервюта за Радио Стара Загора
• 4 участия с презентации на библиотечни форуми

• Регистрация в Google My Business през м. ноември 2018 г.
 2079 души посетиха профила през м. декември 2018 г.

• Библиографска справка „РБ „Захарий Княжески“ в медиите през 
2018 г.“
 29 статии в местния и националния печат
 112 онлайн публикации



Методическа дейност

• Национални работни срещи 2
• Регионална работни срещи 3
• Общински работни срещи 6
• Проучвания и анализи 2
• Практикум за библиотекари без опит 1
• Работни срещи с обучение и практика 56
• Консултации 64
• Други 71

Изпратени информационни материали 54
Участници в методически дейности 3438



Методическа дейност

Партньори: Фондация „Етносвят България”, Славянски културно-
информационен център „Евразия – България“, Областен информационен 
център, Регионална здравна инспекция и др.

Примери за съвместни инициативи

• Методичен отдел и Областен информационен център – Стара Загора 
11 информационни срещи и обучения в читалищни библиотеки от област Стара Загора с 
местното население, свързани с кохезионната политика на Европейския съюз и 
възможностите за финансиране на местното и регионалното развитие и повишаване 
конкурентоспособността на бизнеса чрез оперативните програми. 221 информирани 
жители.

• Методичен отдел и Регионална здравна инспекция – Стара Загора
54 обучения на възрастни хора и деца в читалищни библиотеки от област Стара 
Загора, свързани с дейности по рискови фактори: 
тютюнопушене, алкохол, хранене, физическа активност. 1885 информирани жители.



Споделени добри практики
Участие на специалисти от библиотеката в:

• Запознаване с библиотеката и дейността ѝ при групови посещения
• Пролетна среща „Нова детска литература и иновативни подходи за насърчаване четенето на децата и 

юношите“, НБИВ, Пловдив
• Конференция с международно участие „Визия за европейското културно наследство 2025“ и 

Обучителен семинар „Българското културно наследство в дигиталния свят“, РБ „Пенчо Славейков“, 
Варна

• ХХVІII национална конференция на ББИА „Библиотеките – национална идентичност и 
многообразие“, София

• XXV есенен семинар „АБ – днес и утре“ на фирма „РС-ТМ“ ООД, Пампорово
• Национална научна конференция  „Европейски хоризонти: Библиотеките – между буквата и бинарния 

код“, РБ „Партений Павлович“, Силистра
• ХVII Национална научна конференция „Библиотеки – четене – комуникации“, РБ „Петко Р. 

Славейков“, Велико Търново.
• Национален форум „Библиотеките днес“ 2018, Фондация „Глобални библиотеки – България“, София 

• Международна конференция „Благотворителност и култура на дарителството“, НБКМ, София и др.



Читатели на годината 2018

Читатели до 14 години
• Николай Златанов (II ОУ „Петко Р. Славейков“)
Тийнейджър
• Александър Стоянов (ППМГ „Гео Милев“)

Читатели над 14 години
• Милка Ганчева

Най-възрастен активен читател: Фотина Чакалова

Най-млад активен читател: Изабел Иванова (3 г.)



Дарения и дарители

• Компания КонтурГлобал – абонамент за 5 пер. изд-я в областта на 
енергетиката, ремонт и обзавеждане на Тийн зона.

• Институции дарители: 8где клас на ГПЧЕ „Ромен Ролан“, Община Стара 
Загора, Полина Влахова и солисти от Държавна опера Стара Загора 
(пуфове), Музикално общество „Борис Христов”, Корейска фондация, 
посланикът на Азербайджан в България и др.

• Над 200 дарители: арх. Веселин Беров, Трифон Митев, Светла Колева, 
Димитра Иванова, Нели Балабанова, Петър Христозов, Станимира 
Георгиева и др.

---------------------------
Обратни връзки по имейл, благодарствени писма, грамоти и др.



Административно-
стопански дейности



Материална база

• Ремонт и обзавеждане на помещение за Заемна за възрастни
• Ремонт и обзавеждане на помещение за Руски център
• Ремонт и обзавеждане на помещение за Тийнзона
• Стелажи за Заемна за възрастни, Читалня
• Подмяна на осветление на части от сутерен, първи и четвърти етаж
• Мебели: щори, шкафове, гардероби, закачалки и др.
• Столове за служители 
• Ремонт на климатици
• Отоплителни уреди и др.

 Подобряване интериора и хигиената на библиотеката



Бюджет – приходи
2018

• Държавна дейност 527 554 лв.

• Общинско финансиране 66 755 лв.
 издръжка 58 480 лв.
 културен календар 8 275 лв.

• Собствени приходи 24 067 лв.
 такси и услуги 15 955 лв.
 наеми 7 622 лв.
 други 490 лв.

• Програми за осигуряване на заетост 7 364 лв.

• Програма за обновяване на фондовете 8 200 лв.

• Проекти 20 177 лв.

---------------
Всичко приходи: 654 117 лв.



Бюджет – разходи
2018

• Фонд Работна заплата 422 245 лв.
 Средна месечна брутна заплата  825 лв.

• Разходи за издръжка 204 515 лв.
 Облекло 5 281 лв.
 Библиотечни документи 27 396 лв.
 Материали 48 940 лв.
 Вода, ел. енергия 45 077 лв.
 Външни услуги 52 913 лв.

o Абонамент периодични издания 11 575 лв.
 Текущ ремонт 21 069 лв.
 Командировки 3 839 лв.

• Компютри и хардуерно оборудване 21 531 лв.
• Програмни продукти  и лицензи 3 312 лв.
• Застраховка 827 лв.
• Такса битови отпадъци 750 лв.
• Данък върху приходите 937 лв.
---------------

Всичко разходи: 654 117 лв. Преходен остатък: 686 лв.



Не остана време за….
• Нови Правила за обслужване на читателите и Правилник за вътрешния 

трудов ред

• Нови рубрики и функционалности на сайта

• Програма за информационна грамотност на потребителите

• Представяне и обогатяване на дигитална библиотека

• Създаване на Обществен съвет…

В свободното време…
Дамски хор „Библиофония“

Театрална студия „Игра“
Клуб за народни танци
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