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Регионална библиотека „Партений Павлович” гр. Силистра е най-голямата и основна
обществена библиотека в област Силистра и изпълнява функцията на водеща по отношение
на библиотеките в региона. Тя събира, съхранява, разкрива и разпространява богатствата на
българската книжовност и световната мисъл и култура на базата на рационално използване на
традиционните и нови информационни и комуникационни технологии и в съответствие с
принципите на спазване на човешките права.

Задължение на Регионалната библиотека е професионално, добросъвестно и резултатно да
организира библиотечно-библиографското и информационно обслужване на територията на
областта и да обогатява своите универсални и специализирани библиотечни колекции.

Основната й функция е чрез библиотечните си ресурси и услуги да осигурява
равнопоставен достъп до всички видове знание, информация и произведения на изкуството на
всеки член на общността без оглед на възраст, пол, раса, религия, националност, език  и
социално положение.

Библиотеката има за задача да реализира програми за подобряване на библиотечно-
информационното обслужване, икономическото и социално развитие, обучението през целия
живот, културното многообразие, гражданското участие, социалната интеграция и
преодоляване на дигиталното и информационно неравенство, както и все по-успешно и
задоволително да удовлетворява нуждите на потребителите си от обучение, личностно
развитие, информираност и културно - образователни развлечения.

Мисията на Регионална библиотека „Партений Павлович” гр. Силистра е поддържането на
четенето и осигуряването на печатна литература, не само в традиционните й форми, но и чрез
технологиите на информационното общество и възможностите на Световната мрежа, като се
развива четенето в класическата му форма и се предлагат Интернет и онлайн услуги, които да
посрещат нуждите на ползувателите и са достъпни за всички. Освен това библиотеката
подпомага държавната и местните власти при провеждането на културната политика в
региона, като разкрива и популяризира дигиталните бази, поддържани от институциите и
играе ролята на център за образование и информация в региона.

И не на последно място Регионална библиотека „Партений Павлович” гр. Силистра
възстановява ролята си на експертно-консултантски и методически център за библиотеките в
региона.

През 2019 г. Регионална библиотека „Партений Павлович” гр. Силистра продължи
успешно да работи за постигане на основната си стратегическа цел да се развива като водещ
за региона модерен културно-образователен, общественополезен информационен институт,
като все по-пълно, качествено и бързо отговаря на библиотечните, библиографски и
информационни потребности на ползвателите си.
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1. БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД И ЕЛЕКТРОННА БАЗА ДАННИ АБ:
Набавени през 2019 г. – 4603 б. е.
Отчислени през 2019 г. – 26395 б. е.
Библиотечен фонд към 1.01.2020 г. – 233479 б. е.
Книгоосигуреност – 83,36 б. е./регистрирани потребители

– 7,42 б. е./потенциални потребители
Записи в АБ за 2019 г. – 14709

Книги – 3851
Некнижни – 50
Периодика – 5
Статии – 10803

Записи в АБ към 1.01.2020 г. – 144124

1.1. БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД

2017 2018 2019
Набавени 3023 3183 4603
Отчислени 2098 3292 26395
Книгоосигуреност 102,97/7,88 98,83/8,00 83,36/7,42

През 2019 г. във фондовете на библиотеката са постъпили 4603 б. е. на обща стойност
45728,99 лв. За същия период отчислените материали са 26395 на стойност 49380,70 лв. С
това фондовете на Регионалната библиотека към края на годината достигат цифрата 233479 б.
е. Заложеният в Стандарта за библиотечно-информационно обслужване (т. 8.2) необходим
брой новонабавена литература според населението на града е 4720 т., т. е. Библиотеката
отново не може да покрие изискванията му. Делът на дарената литература през 2019 г. е
относително малък (28,22%), което се дължи на участието на Регионалната библиотека в
Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност".
Програмата на Министерство на културата осигура повече от 60% от новозакупената
литература, а средствата по нея съставляват близо 70% от средствата за комплектуване на
Библиотеката. Поради големия брой отчислени библиотечни материали през 2019 г. се
наблюдава спад на показателите за книгоосигуреност – 83,36 б. е./регистрирани потребители
и 7,42 б. е./потенциални потребители /8 за 2018 г./. Отчисленията бяха извършени поради
планираното от няколко години прочистване и пренареждане на фондовете в изнесено
книгохранилище и Детски отдел, наложено от липсата на достатъчно място за правилното
подреждане на книгите и осигуряване на достъп за потребителите.

Прочистени от читателските картони и отчислени са невърнатите в заемните служби
книги към 2014 г.
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1.2. ЕЛЕКТРОННА БАЗА ДАННИ АБ

2017 2018 2019
Общо 9556 13151 14709
Книги 8550 6464 3851
Некнижни 7 248 50
Статии 991 6410 10803
Периодика 8 29 5

През 2019 г. продължи попълването на електронната база данни на библиотеката със
записи на всички видове носители на информация – книги, периодични издания и некнижни
носители, както и аналитичното разкриване съдържанието на получаваните материали. 14709
записа са изработени в АБ. Въведената практика за
сканиране на кориците на новите книги доведе до публикуването на 3576 сканирани обекта в
електронния каталог на библиотеката, 2150 от които са възстановени след срив на уеб
сървъра. Всички книжни материали на български език са въведени в електронната база данни
на библиотеката, както и 75% от книгите на латиница и 10% от тези на руски език. След
попълването на база Книги предстои и описването на всички некнижни носители, като в
плановете на отдел Обработка е заложен краен срок декември 2021 г. Паралелно с работата по
каталожни фиши се прави проверка и на вписванията в инвентарни книги, тъй като през
годините бе установена липсата на записи на налични библиотечни материали в САК.

2. ПОТРЕБИТЕЛИ / ЧИТАТЕЛИ
Регистрирани потребители – 2801
Потребители до 14 г. – 1249
Жени – 1821
С висше образование – 842
Обхватност – 8,9

2017 2018 2019
Общо 2480 2583 2801
До 14 г. 1057 1232 1249
Жени 1595 1641 1821
С висше образование 751 718 842
Обхватност 7,65 8,10 8,9

През 2019 г. отново се наблюдава повишаване на броя на регистрираните ползватели
на услугите на библиотеката (+218). Ръстът на регистрирани потребители се запазва
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вече трета година, като библиотеката обхваща все по-голям процент от жителите
на града. Отчитайки намаляването на населението на града и повишаването на
индикатора обхватност, може да се твърди, че библиотеката не само е запазила
интереса на четящите хора, но е станала привлекателна и за нови потребители.
Стабилно нараства броят на регистрираните потребители в ученическа и активна
работна възраст, което се дължи предимно на увеличаване на броя на
информационните кампании за популяризиране услугите на библиотеката, както и на
събитията за насърчаване на четенето, провеждани от Детски отдел и Филиал.

3. ЗАЕМАНЕ И РЕЗЕРВИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
3.1. ЗАЕМАНЕ

Общо заети материали - 79568
Заети за дома – 63803
Заети в читални зали – 15765
Ползване на информация през интернет - 11017
Читаемост – 28,41
Обращаемост – 0,34

2017 2018 2019
Общо 74656 71886 79568
За дома 52228 50000 63803
В читалня 22428 21886 15765
Ползване на интернет 10071 9077 11017
Читаемост 34,16 27,83 28,41
Обращаемост 0,33 0,28 0,34

Чувствителен ръст за 2019 г. бележи заетата литература – 7682 повече са заетите библиотечни
материали спрямо предходната година, като най-голямо е увеличението в отделите
Книгозаемане и Филиал. Значителното увеличение на показателите за заета литература за
дома и в читални зали, както и на броя интернет достъпи, показва не само разпознаването на
библиотеката като водеща точка за достъп  за ползване на достоверна информация и
предпочитано място за осигуряване на развлекателна литература, но и важността на
коректното отчитане на статистическите показатели за библиотечна дейност. Постоянен през
последните три години е и ръстът на индикаторите читаемост и обращаемост на фонда, което
сочи постоянна тенденция, а не кампанийност в дейностите или проява на случаен интерес от
страна на потребителите.

3.2.РЕЗЕРВИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
Резервации – 1005
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2017 2018 2019
Общо 948 936 1005
Книгозаемане 840 849 951
Филиал 51 38 21
Детски отдел 57 49 33

Отново увеличение се наблюдава и при една от сравнително новите за библиотеката услуги –
резервиране на библиотечни материали. От 2017 година до сега се наблюдава постоянен ръст
между 5% и 7%, който се дължи основно на показателите на отдел Книгозаемане. Спадът в
ползването на услугата в Детски
отдел и Филиал се дължи основно на увеличаването на комплектуването на търсени от
потребителите заглавия за тези отдели, както и на увеличаване на екземплярността на учебно-
помощната литература.

3.3.ОТКАЗИ
Общ брой - 2161
Недостатъчна екземплярност – 1226
Липса на заглавие – 935

2017 2018 2019
Общо 2475 1477 2161
Недостатъчна
екземплярност

1413 1226

Липса на заглавие 1062 935

През последните три години се наблюдава постоянен спад от около 8,5% на отказите на
читателски търсения. Под 3 е процентът на отказите спрямо общия брой заета литература, а
по-малко от 2% от потребителите са получили отказ поради липса на търсеното от тях
заглавие. По-голям е спадът в отказите поради недостатъчна екземплярност, а по-малкото
откази поради липсата на заглавието във фондовете на библиотеката се дължат на
периодичното проучване на читателските интереси в заемните служби на библиотеката.
Доказала своята резултатност е кутията, използвана от отдел Книгозаемане.

4. МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ
Изпратени – 6 документа
Получени – 48 документа
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откази поради липсата на заглавието във фондовете на библиотеката се дължат на
периодичното проучване на читателските интереси в заемните служби на библиотеката.
Доказала своята резултатност е кутията, използвана от отдел Книгозаемане.

4. МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ
Изпратени – 6 документа
Получени – 48 документа
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5. ПОСЕЩЕНИЯ
Посещения общо - 527697
Физически посещения - 57203
 За ползване на библиотечни документи - 44842
 За ползване на други услуги /административни/
 Посещения на събития /във и извън библиотеката/ - 6901
 Брой интернет достъпи /ползване на компютри/ - 5460

Виртуални посещения - 470494
 посещения на сайта - 177751
 посещения през социални мрежи – 292743

2017 2018 2019
Общо 251053 305756 527697
Физически 58613 54155 57203
Виртуални 192440 251601 470494
На събития 9050 8520 6901
Посещаемост 101,23 118,37 188,4

За трета поредна година се отчита огромен скок в показателите за посещенията в
библиотеката, като отново по-голям е процентът на нарастване на виртуалните посещения.
Все повече потребители ползват информация през страниците на библиотеката в социалните
мрежи, увеличава се потреблението и на дистанционните библиотечни услуги по телефон,
месинджър и електронна поща за презапис и  резервация на библиотечни документи.
Посещаемостта на библиотечния сайт бележи тенденция на трайно увеличаване с около 10%
годишно. Чувствителен скок има при посещенията за ползване на библиотечни документи –
увеличението е с 8284 посещения спрямо 2018 г. и с 3472 спрямо показателите за 2017 г.
Въпреки нарасналия брой събития обаче се наблюдава спад в броя на посетилите
библиотечни събития, което говори или за некоректно отчитане на броя потребители,
посетили всяко от събитията, или за отлив от традиционни за библиотеката събития и
нуждата от разнообразяването им. Впечатление прави факта, че повечето масови събития са
свързани с изложби и работилници, чиято посещаемост спада с малко, но затова пък
постоянно през последните три години. Лавинообразното повишаване на посещаемостта при
сравнително новите за библиотеката услуги и дейности – дистанционно предоставяне на
традиционни услуги като резервация и презапис на библиотечни документи, виртуални
посещения на събития чрез тяхното пълно отразяване в интернет, брой интернет достъпи от
работни станции, собственост на библиотеката, както и от лични устройства чрез
библиотечната мрежа, показва нуждата от разработване на нов тип събития, които биха
привлекли вниманието на по-широка аудитория от тази на постоянните посетители на
библиотечните събития.

6. СПРАВОЧНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
Писмени библиографски справки – 29
Устни библиографски справки – 23369
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ББЗ – 97
Индивидуални консултации – 2282

2017 2018 2019
Общо 16727 12376 23398
Писмени справки 78 21 29
Устни справки 16649 12355 23369
ББЗ и екскурзии 19 26 97
Коснултации 2936 274 2282

Откакто през 2017 се прецизира отчитането на справочно-информационната дейност на
библиотеката, цифрите стабилно нарастват средно с 15-30% годишно. От една страна това се
дължи на строгата отчетност на показателите, а от друга на факта, че предоставяните услуги и
дейностите на библиотеката са увеличили сериозно обема си и потребителите й имат по-
голяма нужда от индивидуални консултации. Непрекъснато нарастващият поток от
информация налага увеличаването с почти 100% на фактографските и тематични устни
справки в заемните служби, а увеличеният интерес към новите технологии и увелеченото
потребление на интернет води до все по-голяма нужда и от индивидуално обучение и
предоставяне на помощ при ползването на новите технологии и методики на търсене на
информационни източници в читалните зали на библиотеката.

7. ПУБЛИКАЦИИ
В традиционни медии – 4
В електронни медии – 799
Издания – 3
Рекламни материали – 106

2017 2018 2019
Публикации 880 641 803
В традиционни медии 30 4
В електронни медии 850 799
Издания 1 2 3
Рекламни материали 46 126 106

След като през 2017 г. библиотеката регистрира 30 статии в местни и специализирани
национални медии и 850 публикации в електронни медии, през 2018 г. бе наблюдаван
чувствителен спад в популяризирането на дейности и събития. През последните две години
публикациите са ограничени основно в сайта и фейсбук страниците на библиотеката, през
2019 г. статиите в традиционни медии са само 4, а присъствието на публикации на
библиотечните специалисти от Силистра в специализираните библиотековедски издания е
почти нулево. Разработването на нови практики и услуги в библиотеката би трябвало да
получи по-широко отразяване, като за избягване на неточна информация и не рядко
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фактологични грешки при публикациите, е нужно информацията да се пише от
работещите в библиотеката.

8. ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Обучителни дейности /семинари, курсове, практикуми/ - 9
Методически указания, инструкции, писма /писмени/ - 240
Индивидуални консултации /устни/ - 620
Посетени библиотеки – 19

В изпълнение на отговорностите на Регионална библиотека "Партений Павлович", свързани с
извършване на координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за
библиотеките от региона, бяха проведени 6 квалификационни обучения и бяха посетени 13
читалищни библиотеки в област Силистра. За разлика от предходните години, когато
специалистите от Регионалната библиотека бяха инициатори на срещите, през тази всички
посещения бяха по искане на читалищните библиотекари. В периода юни-юли, група от
експерти от Регионалната библиотека посети общинските центрове в областта, където бяха
организирани групови квалификационни обучения, включващи придобиване или опресняване
на знания относно комплектуване, организация и опазване на библиотечните фондове;
сигниране и нареждане на библиотечните материали; периодични проверки на библиотечния
фонд; водене на точна библиотечна статистика и най-вече коректност на попълване на
данните за Националния регистър на обществените библиотеки; популяризиране на
библиотечните дейности в публичното пространство и застъпничество за библиотеките и
методики за създаване и поддържане на краеведски архиви в читалищните библиотеки. На
участниците в квалификационните обучения бяха предоставени електронни информационни
пакети, съдържащи форми на нормативно изискуемата библиотечна документация. През тази
година на обученията присъстваха много повече от читалищните библиотекари, което показва
полезността от изнасянето им от областния център в общинските центрове, както и
осъзнаването на нуждата от повишаване информираността и квалификацията на
библиотечните работници. Повишеният интерес към квалификационните обучения от страна
на библиотекарите в областта и дискусиите, които се водиха в края на всяко обучение
потвърждават необходимостта от придобиване на теоретични знания, но и повдигат въпроса
за нуждата от практически обучения в реална работна среда - работа с цялостен библиотечен
фонд на читалищна библиотека и реално попълване на библиотечна документация (обща и
индивидуална регистрация на библиотечни материали; водене на КДБФ и сигниране на
документи). Всичко това води и до нуждата от планиране на повече изнесени извън
Регионалната библиотека практикуми, съобразени с нуждите на библиотекарите от областта.
Засилва се и интересът на читалищните библиотекари за кандидатстване по проектните сесии
на Министрество на културата, като през 2019 г. в програмата за обновяване на
библиотечните фондове „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и
информираност“ кандидатстваха 37 библиотеки, 16 от които спечелиха финансиране между
1000 и 1200 лв. за закупуване на нови книги.
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9. СЪБИТИЯ
Събития в библиотеката – 302
Изнесени събития – 127
Информационни кампании – 9

429 са събитията, организирани от библиотеката през 2019 г. Освен традиционните
национални кампании, свързани с насърчаване на четенето, библиотеката организира сама
или в партньорство с други организации огромен брой събития по отбелязване на бележити
дати, популяризиране на дейността си и привличане на нови потребители. Акцентите, разбира
се, са върху Национален маратон на четенето, Национална библиотечна седмица и кампании
за насърчаване на четенето при децата. Традиционно за библиотеката се организират срещи с
автори, преставяния на нови книги, аранжиране на изложби с библиотечни документи,
работилници, дискусии и открити уроци. Забелязва се значително увеличение на изнесените
извън сградата на библиотеката събития, като се увеличава обхвата на читателската
аудитория. За пръв път Лято в библиотеката се проведе паралелно със своя собствена
програма във Филиала на библиотеката, която включваше 29 различни събития с деца до 14-
годишна възраст.

10. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

11 са проектите, по които библиотеката работи през 2019 г., като три са разработените
собствени проектни предложения, а в останалите осем библиотеката е партньор. Две от
спечелените проектни предложения са към Министерство на културата – „Хоризонти вчера –
хоризонти днес. 60 г. организирана експертно-консултантска дейност на РБ „П. Павлович“ с
финансиране от …….. лв. и период на изпълнение май-ноември и „Българските библиотеки –
съвременни центрове за четене и информираност“ с финансиране от 19 771,33 лв. Проект
„Фантазии в метал“ се реализира благодарение на ФГГБ и е финансиран с ………лв. Като
част от консорциум от девет регионални библиотеки и в партньорство с ФГББ, библиотеката
беше част от финансирания от програма Еразъм+ проект „Знания, умения и иновации за
повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки“.
Библиотечни специалисти са взели участие и в проектите „EasyGuide” - Компютърен
терминал (киоск), по проект „EasyGuide – interactive mobile application for promoting the
historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra, съфинансиран  от Програма
Interreg V-A Румъния-България, с водещ бенефициент - Община Силистра; „Колективно
обучение” – участие в разработването на модул „Образование и култура”, по проект на
сдружение „Евроинтегра”, заедно с ПМГ „Св.Климент Охридски” – Силистра и град
Кълъраш, Румъния: Национален колеж „Барбу Стирбей”, Икономически колеж, Технически
колеж Щефан Банулешку”. Проектът е съфинансиран по Програма INTERREG Румъния -
България 2014-2020. „Писмените съкровища на Долен Дунав“ – участие в разработката на
нов интегриран туристически продукт „Трансгранична дестинация за литературен туризъм
Долен Дунав“, за съвместното съхранение, опазване, популяризиране и развитие на
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сдружение „Евроинтегра”, заедно с ПМГ „Св.Климент Охридски” – Силистра и град
Кълъраш, Румъния: Национален колеж „Барбу Стирбей”, Икономически колеж, Технически
колеж Щефан Банулешку”. Проектът е съфинансиран по Програма INTERREG Румъния -
България 2014-2020. „Писмените съкровища на Долен Дунав“ – участие в разработката на
нов интегриран туристически продукт „Трансгранична дестинация за литературен туризъм
Долен Дунав“, за съвместното съхранение, опазване, популяризиране и развитие на
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писменото културно наследство, по проект на Фондация „Глобални библиотеки –
България“ и партньори Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе и Окръжна
библиотека „Александру и Аристя Аман“ – Долж, съфинансиран по Програма за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Румъния – България V-А. „Generation Code” –
участие в проект на ФГББ и Посолството на САЩ в България за програмиране с роботи
Финч, „Буквата ми проговори” – изложба „Кирилицата” по проект на Фондация НАБИС в
рамките на Европейската година на културното наследство, с подкрепата на Фондация
„Америка за България” и Вдъхнете живот на Вашите идеи!” - Европейска седмица на
програмирането - Дни на програмирането в библиотеките – участие в проект на ФГББ са
трите национални проекта с участието на библиотеката, а на регионално ниво във връзка с
изпълнение на дейности по Приоритет 2 от Комуникационна стратегия на Република
България за ЕС беше организирана експозиция с посредничеството на Областна
администрация Силистра „РБ „Партений Павлович” – Силистра и читалищните библиотеки в
Силистренска област – партньори в реализиране на националните политики на Министерство
на културата и местната власт”.
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