
Отчет за дейността на 
 РБ “Партений Павлович” 

2013 



Стратегическа цел 

 динамично развиваща се самостоятелна 
документно-комуникационна система, която да 
заема водещо място в обществения и културния 
живот на общността; 

 пространство за предоставяне на информация и 
съдействие в областта на образованието; 

 привлекателно място, където всеки  винаги 
може да намери необходимата му информация, 
разбиране и помощ; 

 територия на информационната свобода. 

 



Комплектуване и  
организация на фондовете 

Новонабавени библиотечни документи:  

 Покупка - 421 бр. -  на стойност 4252.34 лв. 

 ДАР - 2491 бр.  -    на  стойност 16983.06 лв. 

 Абонамент –  67 бр. – на стойност 3304.00 лв.  

 

Отчислени библиотечни документи: 

3593 б.е.  на стойност 6364.80 лв.  

 



Комплектуване и  
организация на фондовете 

Нови записи в база-данни – 10896  

Книги – 10380 

Некнижни – 8 

Статии – 469 

    До момента са въведени 80413 записа 
на 154 418 инвентарни номера  -  
60,34% от библиотечния фонд.  

 



Регистрирани читатели 
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Обслужване на читатели 
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Обслужване на читатели 

 

 Обръщаемост на фонда – 0,35 

 

 Читаемост  -  35,79  

 

 Посещаемост – 21,28 

 



Обслужване на читатели 

 

Въведени 2 нови услуги: 
 

 Дигитална библиотека Е- Силистра 

 Безжичен интернет достъп за 
потребителите 

 



Културно-образователна дейност 

Експонирани изложби – 28 

Витрини бележити дати – 94  

Публични събития  –  63 

Краеведски тематични издания – 9 

Открити уроци – 55  

Представени презентации - 18  



Културно-образователна дейност 

Акценти: 

Изложба по гравюри на Феликс Каниц 

Изложба “Библиотеките – паметта на нацията” 

Изложби - приложно изкуство: мъниста, 
декупаж, квилинг, керамика и др. 

Трета национална читателска щафета “Силата 
на СТРОМ” за тийнейджъри  

Читателска щафета 3 мини: “Бийзъс Рамона и 
Хенри” за деца 



Културно-образователна дейност 

Акценти: 

 Осми национален маратон на четенето  с 1200 
участници 

 Национална библиотечна седмица – привлечени 11 
посланици на библиотеката 

 Обучения по информационна грамотност за 
ученици и студенти  

 Проведени уебинари по Програма “Глобални 
библиотеки” - за грантова схема за финансиране, 
авторско право, ветеринарна медицина 

 



Участие в конференции с 
презентации 
 XXIІІ национална конференция на ББИА  „Ефективността 

на библиотеките и подготовката на библиотечните 
кадри – залог за тяхното бъдеще”  - „Променящи се 
библиотеки – променящи се библиотекари” – Галина 
Раева, Красимира Няголова 

 Конференция "10 години проект ABLE" - Постижения и 
бъдещи тенденции – „От ABLE към модерната 
българска библиотека” - Красимира Няголова 

 Национална конференция „Иновативни практики за нов 
маркетинг на библиотеката” – “Иновативни практики за 
стимулиране на детското четене” – Дияна Георгиева 

 Конференция „Бъдещата библиотека 2013” – Атина – 
“Зелени библиотеки – зелено общество” – Красимира 
Няголова 

 



Участие в проекти 

„Стара Силистра е-достъпна”  

 Финансиран от Грантова схема за финансиране 
на иновативни проекти – 2013 г. по програма 
„Глобални библиотеки – България”.  

 Създадена база-данни на местния периодичен 
печат, излизал в Силистра до 1940 година.  
В уебсайта на библиотеката са публикувани 
дигитализирани 139 броя от 19 заглавия 
периодични издания или общо 819 страници. 



Участие в проекти 

 

“Студентски практики” – проект на МОН 

 31 студенти на практика в 
библиотеката  

 12 длъжностни позиции 

 10 библиотекари - ментори 



Финансиране 

Бюджет 2013 
 

Приходи: 

 Субсидия от републикански бюджет – 282 007 лева 

 Собствен приход – 4668 лева 

 Програма “Глобални библиотеки” – 38840 лева 

 Проект “Стара Силистра” – 4 932 лева 



Финансиране 

Бюджет 2013 
 

Разходи: 

 Възнаграждения и осигуровки – 212 382 лева 

 Издръжка  - 66941 лева 

      - Горива и ел. енергия  - 22786 лева 

      - Книги и периодика  - 7912 лева 

      - Консумативи 7423 лева 

 Преходен остатък – 12998 лева 

 


