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През изминалата 2018 година Регионална
библиотека „Партений Павлович” продължи
успешно да изпълнява своята мисия:

 Да създава и поддържа условия и да разкрива
нови възможности за устойчиво културно
развитие;

 Да осигурява равен достъп до знание,
информация и услуги за всички жители и
общности в Силистра и региона;

 Да се утвърждава като значим притегателен
център и водещ културен институт в област
Силистра.
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СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2018 г.
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ” - СИЛИСТРА

Библиотечен фонд – бр. 255 267
Набавени библиотечни документи – бр.
От тях:

3183

- книги – бр. 2848
- периодични издания – бр. -- периодични издания – бр. -
- електронни документи – бр. 327
- други (ноти, карти, графични издания) – бр. 8

Текущо набавени периодични издания – бр.
заглавия

57

- Дар/Депозит – бр. заглавия 7
Отчислени библиотечни документи – бр. 3292
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СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2018 г.
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ” - СИЛИСТРА

Заети библиотечни документи – бр. 71 886

- за дома – бр. 50 000

- в читалня – бр. 21 886

Потребители – бр. 2583Потребители – бр. 2583

- от тях: до 14 г. – бр. 1232

- жени – бр. 1641

Посещения за ползване на библиотечни
документи – бр.

36 558
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СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2018 г.
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ” - СИЛИСТРА

Автоматизация на библиотечно-информационната
дейност

брой

- компютъризирани работни места, от тях: 57
в мрежа 56
за потребители 26 PC

- вид на използвания библиотечен софтуер „АВ” /РС-
ТМ

- вид на използвания библиотечен софтуер „АВ” /РС-
ТМ

- онлайн каталог 1
- информационни центрове 26 РС
- интернет достъп 57 РС

Технически средства брой
- принтери 16
- скенер 3
- аудиовизуална техника 28
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КОЕФИЦИЕНТИ:
ОБХВАТНОСТ – 8,1

ПОСЕЩАЕМОСТ: физическа – 21;

виртуална 6,1 (Силистра); 1,8 (Област Силистра)

ЧИТАЕМОСТ – 28

ОБРЪЩАЕМОСТ – 0,29

КНИГООСИГУРЕНОСТ:

99 б.е. /регистриран потребител

8 б.е. /потенциален потребител
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БИБЛИОТЕЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ
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ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

2017 2018

74 656
71 886
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ПОСЕЩЕНИЯ

Физически посещения – 54 155 бр.

 За ползване на библиотечни документи – 36 558 бр.

 Посещения на събития (в и извън библиотеката) - 8520 бр.

 Брой интернет достъпи (ползване на компютри) – 9077 бр.
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Физически посещения – 54 155 бр.

 За ползване на библиотечни документи – 36 558 бр.
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ПОСЕЩЕНИЯ

Виртуални посещения – 251 601 бр.

 Посещения на сайта – 110 088 бр.

Посещения през социални мрежи – 141 513 бр., от тях:
- на официалната страница на Библиотеката – 85 775 бр.;
- на страниците на отделите – 55 738 бр.

Е-Портал за здравни и транспортни услуги – 5 433 бр.
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СПРАВОЧНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

Писмени библиографски справки – 21 бр.

Устни библиографски справки – 12 355 бр.

ББЗ – 26 бр.

Индивидуални консултации – 2862 бр.
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6464 бр.6410 бр.

13 151 НОВИ ЗАПИСИ В ЕЛЕКТРОННИТЕ БД
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248 бр.

29 бр.

книги некнижни периодика статии



АНАЛИТИЧНИ  ОПИСАНИЯ  В  МОДУЛ „СТАТИИ”

изкуство

краезнание

текуща читалня
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0

0

0
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5049
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САЙТ, СОЦИАЛНИ МРЕЖИ, МЕДИИ

САЙТ
Посещения - 110  088 бр.

ФЕЙСБУК
Посещения - 141 513 бр.

Публикации, достигнали до 35 държави

МЕДИИ
Публикации, статии, интервюта и репортажи - 641 бр.,

от тях статии в сайт и фейсбук- 405 бр.

от тях в национални медии (БНТ, Нова ТВ, БНР) – 23 бр.

САЙТ
Посещения - 110  088 бр.
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БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ В СИЛИСТРА – НАЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ
Национална научна конференция

„Европейски хоризонти: Библиотеките между буквите и бинарния код, (8-9 окт.2018)

All Digital Week 2018 (Цифрова седмица) в Библиотеката“. „Мобилни в ХХI век”. (19-25
март 2018)

V Национална кампания за насърчаване на четенето „Походът на книгите”. Част от
кампанията са още две национални инициативи: 13-и „Маратон на четенето” и конкурсът

„Бисерче вълшебно (2-23 април 2018 г.)

Национална кампания “Чети с мен”

Национална библиотечна седмица 14 – 18 май 2018 г. под мотото
„Достойно бъдеще за нашите библиотеки!”

„Европейска седмица на програмирането“, 6-21 окт. 2018 г.

Национална седмица на четенето (22-26 окт. 2018)

Отчет за дейността на РБ “Партений Павлович” 2018
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БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ В СИЛИСТРА – РЕГИОНАЛНИ АКЦЕНТИ
 Втори благотворителен маратон „Чрез спорт към знание 2”

 „Забавно лято в библиотеката”

 Трети весел детски карнавал „Патиланци”

 Трети Арт-пленер „ Мисия Динозавър – лятно приключение”

 Кино-епопея на НЕзабравените” – прожекция на български филми

 “Открита Читалня” в Дунавския парк

 Арт – ревю на музикалните инструменти”

 „Читател на Библиотеката в „Детски отдел” за 2018 г.

 Учебен проект „Антична литература и театър”

 Учебен проект „От Ботев до Дебелянов”

 Читателски клуб “Приятели на книгата” във Филиал-2 и др.

 “АероБиблиотека” и “АероЧиталня” в парка със Самолет “Ту-134”
Отчет за дейността на РБ “Партений Павлович” 2018
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БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ В СИЛИСТРА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ

 „Камино: Пътят на завръщането” на Тихомир Иванов;

Дни на румънската литература „Дефект” от Флорин
Иримия, „Ангелус” от Руксандра Чесеряну, „Рускинята” и
„Доня Алба” от Джиб Михаеску и „Произшествието” от
Михаил Себастиан;

 ”Роза или Кайсия” на Стойчо Станев;

 „Несъгласни думи-2”. Творческа среща с писателя
Димитър Бочев и актьора Стоян Алексиев;

 „Рицари и юнаци: Йоанитите” на Снежанка Генчева;
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БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ В СИЛИСТРА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ

 „Корпоративна устойчивост и отговорност” на д-р Мария
Стефанова;

 „Шепа кестени” на Стойчо Станев;

 „Иваил цар“ на Стоян Николов-Торлака;

 „Ивелин Димитров и „Полифония”. Творческа среща с
автора Божана Димитрова и хор „Полифония”

 „Да се влюбиш във вещица” на Калина Иванова.
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БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ В СИЛИСТРА
ИЗЛОЖБИ

През годината в изложбените пространства на библиотеката са
аранжирани и публично представени 24 изложби – тематични,
библиотечни, гостуващи - с материали от фонда на библиотеката,
произведения на силистренски млади и утвърдени художници,
приложници, фотографи.

 „ Ботйов си поведе белите комити” – 170 години от рождението на Христо
Ботев, български поет, революционер и публицист (1848-1876);

 „ Две хубави очи...” – 140 години от рождението на Пейо Яворов, поет и
драматург (1878-1914);

 „Освобождението на Силистра (10.02.1878) и България (1877–1878) в
репродукции”

 „Избавлението” – 140 г. от подписването на Санстефанския мирен договор и
освобождението на България от османско владичество (1878 г.)
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БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ В СИЛИСТРА

ИЗЛОЖБИ

 „Животът и Възкресението”

 „За светлината, духът и силата”. Традиционни иконописни образи;

 Регионална библиотека „ Партений Павлович” – съкровищница на

българските писмена;

 „Хилядолетната българска книга;

 „В европейската прегръдка на Дунав“– книжна разходка по река Дунав;

 „100–те най -...”

 „Миниатюра – изкуството в мини версия ”

 „Тайните на водната шир” – експозиция на макети и дървесни находки
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БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ В СИЛИСТРА
ИЗЛОЖБИ

 „Изкуството като игра с природата или Ленд Арт”

 „Силата на цветовете" – авторска експозиция - изложба

ACRYLIC на Елена Маркарян;

 „Арт – портал на паметта” – изложба за историческите паметници в Силистра,
с рисунки от талантите на ЦПЛР ОДК – Силистра, с ръководител Вихрен Иванов;

 „Историческата памет и живо културно наследство” – изложба с постери на
паметници и паметни плочи в Силистренска община;

 „Европейски хоризонти: Регионална библиотека „Партений Павлович” –
изложба на постери и библиотечни документи;

 „Радетели на духовността”;

 „Рождество Христово в изобразителното изкуство”;

 „Бяло Рождество” – детски рисунки от Конкурс 2018
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 „Изкуството като игра с природата или Ленд Арт”

 „Силата на цветовете" – авторска експозиция - изложба

ACRYLIC на Елена Маркарян;

 „Арт – портал на паметта” – изложба за историческите паметници в Силистра,
с рисунки от талантите на ЦПЛР ОДК – Силистра, с ръководител Вихрен Иванов;

 „Историческата памет и живо културно наследство” – изложба с постери на
паметници и паметни плочи в Силистренска община;

 „Европейски хоризонти: Регионална библиотека „Партений Павлович” –
изложба на постери и библиотечни документи;

 „Радетели на духовността”;

 „Рождество Христово в изобразителното изкуство”;

 „Бяло Рождество” – детски рисунки от Конкурс 2018



БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ В СИЛИСТРА

Срещи, празници, тържества, тематични дискусии и
работилници

 “Нощ на книгите за Хари Потър”;

 Концерт на Музикална студия „ДО-РЕ-МИ”;

 Фестивал на китарата „Дунавски струни”. Майсторски класове
по китара с гост-преподавател Виктория Цветкова и Боян Дойчев;

 „Мартеничка с кауза”;

 ”Киноепопея на НЕзабравените”;

 Детски празник „С приказките на Сергей Михалков”;

 Урок по антична литература и култура на ученици от

ЕГ „Пейо Яворов“;

 Пролетен концерт на клуб „Амадеус”;
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БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ В СИЛИСТРА

 Пролетен концерт на музикална школа „Блесинг”;

 Детски празник „С приказките и басните на Лев Толстой”;

 „Приказният свят на Андерсен”;

 Книжен клуб „Любители на книгата“;

 Урок-презентация „Редки и защитени птици в Силистренския край”;

 “АероБиблиотека” и “АероЧиталня” в парка със Самолет “Ту-134”

 „Арт-ревю на музикалните инструменти”;

 Ден „Остави всичко друго и чети!”;

 Възможностите за търсена в „Е-портал за достъп до информация
за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан”;

 Bookcrossing зона “Пусни книга на свобода”
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ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Обучителни дейности (семинари, курсове, практикуми) - 5

 Писмени методически указания, инструкции, писма - 49

 Индивидуални консултации (устни) - 272

 Посетени библиотеки – 19
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ДИПЛОМИРАНЕ НА 12 ЧИТАЛИЩНИ БИБЛИОТЕКАРИ ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

На 11 септември в Регионална библиотека „Партений Павлович” се състоя
официалната церемония по връчване на дипломите на 12 обучаеми, които
завършиха успешно обучението по специалността „Библиотекознание” с
професионална квалификация „Библиотекар”.

Общият брой учебни часове бяха 960, включващи теория 530 часа в on-line
дигитална среда и практика 422 учебни часа в Регионална библиотека „Партений
Павлович”.

Основна част от усвоените знания бяха свързани с теми като: “Библиотечни
фондове - комплектуване, организация и опазване”; „Библиотечни
каталози, стандарти за библиографско описание”; „Библиотечно
обслужване, читатели и четене”; „Управление, организация и нормативна уредба”;
„Справочно-библиографска и информационна дейност в библиотеката” и
”Библиотечен маркетинг и връзки с обществеността”.

ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
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ПРОЕКТИ
НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА - СИЛИСТРА

МЕЖДУНАРОДНИ

„Знания, умения и иновации за повишаване качеството на
неформалното образование в обществените библиотеки”
/1 авг. 2018 - 31 юли 2019 г./- с Фондация „Глобални
библиотеки - България“ (ФГББ), в партньорство с
консорциум от девет регионални библиотеки от градовете
Благоевград, Видин, Кърджали, Кюстендил, Монтана,
Разград, Силистра, Търговище и Ямбол, с чуждестранен
партньор - Регионалната библиотека в гр. Утрехт,
Нидерландия. Финансиран от Програма „Еразъм +”

„Европейска седмица на кодирането” с роботи Финч, 6-21
октомври 2018 – Финансиран от Посолството на САЩ в
България: 500 щатски долара.
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ПРОЕКТИ
НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА - СИЛИСТРА

НАЦИОНАЛНИ

„Е-портал на паметта и знанието - маршрути на
историческата памет, живото културно наследство и
европейските знания”. Договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с
ФГББ (4464 лв.), стойност 5 367,00 лв., от собствен бюджет –
902,00 лв.

Национална научна конференция „Европейски
хоризонти: Библиотеките – между буквата и бинарния код”
по повод годината на Европейското културно наследство и
под егидата на г-н Емил Радев, евродепутат и „Посланик на
библиотеките” в Европейския парламент – 8-9 окт.,
Силистра. Финансиране от дарители.
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ПРОЕКТИ
НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА - СИЛИСТРА

НАЦИОНАЛНИ

„Европейски хоризонти” – Сборник с доклади от
Национална научна конференция „Европейски хоризонти:
Библиотеките – между буквата и бинарния код” Договор №
МК-Д4-03/01.10.2018 г. с ФГББ за финансиране на издание:
3000 лв., собствен бюджет 200,00 лв.

„Регионални дейности”, 20 дек. 2017-31 окт. 2018 г. Договор
РД 11-00-343/20.12.2017 г. с Министерство на културата
- 2000 лв.

„Развитие капацитета на Обучителните центрове”.
Договор № МК-ВУ-2.20/16.03.2018 г. – 2002 лв.:
„Медийна грамотност”, 29-31 май 2018
„Управление на европейски проекти”, 4-6 юни 2018
„Изготвяне на презентации и презентационни умения”, 27-
29 юни 2018.
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ПРОЕКТИ
НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА - СИЛИСТРА

РЕГИОНАЛНИ

„Чрез спорт към знание": Благотворителен маратон.
Проект със Застрахователна компания „Олимпик” -
Генерална агенция Силистра, с финансовата подкрепа и
партньорството на NetWorx и „Зелен Био” магазин - гр.
Силистра и с участието на спонсори – „Девин”, Бар-кафе
„&zo”, Top Design и Spa center ”Danube”. ЗК „Олимпик”:
закупени книги по заявка на библиотеката на стойност
1554,00 лв.
„Квалификация „Библиотекар”: Професионално
обучение по Договор с Асоциация „Съвременни читалища -
Център за професионално обучение по Договор РД 11-00-
115/24.06.2016 г. на ФГББ с Министерство на културата за
предоставяне безвъзмездна финансова подкрепа на
служители със средно образование от обществените
библиотеки, подписали споразумение за партньорство с
Фондацията. Обучение и придобита трета степен на
квалификация "Библиотекар", специалност
"Библиотекознание" на 12 служители от читалищните
библиотеки в област Силистра. Срок: 18 юли 2017-
септември 2018 г.
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ДАРИТЕЛИ

 Застрахователна компания „Олимпик” - Генерална агенция
Силистра, с финансовата подкрепа и партньорството на

NetWorx и „Зелен Био” магазин - гр. Силистра и с участието
на много спонсори – „Девин”, Бар-кафе „&zo”, Top Design и

Spa center ”Danube”: закупени книги по заявка на
библиотеката на стойност 1554,00 лв.;

 Посолство на САЩ в България: роботи Финч за 500$;

 Фондация „ Глобални библиотеки - България”;

 Фондация „ Детски книги”;

 Сдружение за градски читални – София;

 Божана Димитрова;

 Стоян Дечев;
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ДАРИТЕЛИ

 Надежда Петрова;

 Дими Борисова;

 доц. д-р Елка Димитрова и Мария Андрю Уилис;

 Тодор Тодоров;

 Д-р Цветолин Недков;

 Елена Гостева;

 Снежанка Генчева;

 Васил Христов;

 Йордан Георгиев и др.
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