




Отчет за дейността на РБ “Партений Павлович” 2014 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” 

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2014 г. 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ” - СИЛИСТРА 

Библиотечен фонд  255711 

Набавени библиотечни документи  

От тях:  

3236 

  - книги 2955 

  - периодични издания - 

  - електронни документи 81 

  - други (ноти, карти, графични издания) 200 

Абонирани периодични издания – бр. заглавия: 56 

  - от тях на български език 56 

  - от тях на чужди езици - 

Отчислени библиотечни документи  3424 
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МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” 

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2014 г. 

Заети библиотечни документи  91183 

  - книги 47785 

  - електронни документи 514 

  - ноти, карти, графика 747 

  - периодични издания 42137 

Потребители  2529 

  - от тях: до 14 г. 1051 

Посещения 47397 

  - за дома 21317 

  - в читалня 26080 
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РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ” - СИЛИСТРА 



Отчет за дейността на РБ “Партений Павлович” 2014 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” 

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2014 г. 

Автоматизация на библиотечно-информационната 

дейност 

  - компютъризирани работни места, от тях: 53 

        в мрежа 52 

        за потребители 26 

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

  - онлайн каталог Да - 1 

  - информационен център Да - 26 РС 

  - интернет достъп Да - 52 РС 

Технически средства 

  - ксерокс  6 

  - скенер  1 

  - аудиовизуална техника  5 
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МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” 

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2014 г. 

Финансиране на библиотеката – общо  335910,72 лв. 

  - от бюджета 311697,49 лв. 

  - от собствени приходи 4034,13 лв. 

  - от спонсори и дарители - 

  - други (проекти, програми) 20179,10 лв. 

Материална база на библиотеката 

  - обща разгъната площ  1813 м2 

       заемна за възрастни  93 м2 

       заемна за деца  104 м2 

       читални  201 м2 

  - филиали  193 м2 
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РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ” - СИЛИСТРА 
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Участие в програми и проекти 

  - реализирани проекти 5 

  - действащи проекти - 

  - разработени  и готови за представяне - 

  - разработени, но неодобрени 1 

Брой жители на населеното място област/община 52118 / 34216 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 

ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” 

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2014 г. 
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РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ” - СИЛИСТРА 



 Усилията на екипа от библиотечни специалисти бяха 

насочени в изпълнение на планираните  през 2014 г. приоритети  

за утвърждаване на библиотеката като: 

 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. 

ПРИОРИТЕТИ  2014 г. 
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КОМПЛЕКТУВАНЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ   

НА  БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ  И  КАТАЛОЗИ 

 

  

  През 2014 г. са: 

                   - набавени: 3236 б.ед., /план 2 хил./ 

 

     От тях: покупка – 1082 б.ед. на стойност 10231, 50 лв., 

                    дарения - 2154 б.ед., на стойност 13681,10 лв. 

 

  Абонирани са 56 периодични издания, на стойност 3634,73лв. 

– от собствени приходи. 
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  През 2014 г. са съставени два акта за отчисление на 3424 

библиотечни документа за 8220,11лв.  

 

• Извършена е профилактика и пренареждане на фондовете  

«Справочен», «Читалня», «Периодика», «Филиал»,  «Подръчен» 

- 40% в изнесеното книгохранилище. Каталогът в него е 

подреден в азбучен ред и разделен по езици.  

• Изготвен е актуален азбучен списък на периодичните издания. 

• Създаден е каталог на фонд «Некнижни носители». 

 В края на 2014 г. фондът на библиотеката наброява общо 

255 711 библиотечни документа.  

ФОНДОВЕ  И  КАТАЛОЗИ 
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7048

132 313

8

книги некнижни статии периодика

7501 НОВИ ЗАПИСИ В ЕЛЕКТРОННИТЕ БД 



САЙТ - 2014: 

 Посещения 7167 

 Активни статии 38 

 Нови модули, категории и статии с вътрешна и външна 
навигация 38 

 
ФЕЙСБУК - 2014: 

 Приятели 3134 

 Харесвания 3115 

 

Интервюта и публикации в медиите:125 
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БИБЛИОТЕЧНО  ОБСЛУЖВАНЕ  НА  ЧИТАТЕЛИ   

Основните цели и задачи в работата на това направление през 

2014 г., бяха  насочени към: 

 

 -привличане на повече нови потребители на  

библиотеката; 

 

 -разширяване на услугите и изявите за ползвателите; 

 

 -подобряване качеството на обслужване; 

 

 -коректно отразяване на посещенията и ползването на 

библиотечния фонд.       
 



Отчет за дейността на РБ “Партений Павлович” 2014 

РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ  

 Населението в Област Силистра - 52118 души,  

                                      в Община Силистра - 34216.  

             Показателят обхватност на населението на град Силистра за 2014 г.  

е 7,39%,  а на общината - 4,9%.  
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ПОСЕЩЕНИЯ -  ПО  ОТДЕЛИ  

2013

Книгозаемане  13545
Детски отдел  6337
Детска читалня  6252
Филиал  1876
Филиал читалня  3126
Изкуство  2357
СИЦ  11005
Краезнание  695
Библиографски  87

2014

Книгозаемане  13712

Детски отдел  5449

Детска читалня  4992

Филиал  1834

Филиал читалня  2955

Изкуство  2024

СИЦ  13419

Краезнание  451

Библиографски  46

Общо  47397
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ПОСЕЩЕНИЯ – ПО ВИД  
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Общо за 2014 година  - 91183 

           за 2013 година  - 89052 

ЗАЕТИ  БИБЛИОТЕЧНИ  ДОКУМЕНТИ  
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Ръстът на показателите през 2014 г. за читатели, 

посещения и заети библиотечни документи определя и 

нарастването на коефицента “читаемост” от  33, 42  за 2013 г. на 

36,05 за 2014 г. 

 Коефицентът “обръщаемост” на фонда  за 2014 г. е 0,36. 

Стойността  спрямо 2013г. – 0,39 е по-ниска и се дължи най-вече 

на съотношението между новонабавени и отчислени документи. 

           

КОЕФИЦИЕНТИ: 

Обхватност -7,39 

Посещаемост -18,74 

Читаемост -36,05 

Обръщаемост -0,36 

Книгоосигуреност на читател -101,1 

БИБЛИОТЕЧНО  ОБСЛУЖВАНЕ  НА  ЧИТАТЕЛИ  



 Отдел СИЦ изпълнява заявки на читателите за 

библиотечни документи от други библиотеки в страната. 

През 2014 г. са заявени 38 библиотечни материали, 

получени  са 34 / 2013 г.-30/, а отказите са 4. Изпратените 

библиотечни документи са 11 /2013-7/. 

 

 Обслужването на читателите с библиотечни документи 

от изнесеното книгохранилище се извършва от отделите 

Книгозаемане и СИЦ. През отчетната година, 23 читатели 

са ползвали 56 тома литература. 
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АНАЛИТИЧНИ ОПИСАНИЯ В МОДУЛ „СТАТИИ”  
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО 

ОБСЛУЖВАНЕ 

9959  бр. фактографски, краеведски и тематични справки, 

от които 34 писмени 
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КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА И  ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ: 

 

 Библиотечните специалисти от отделите “Справочно-

библиографски и краезнание”, СИЦ и “Изкуство” подготвиха, 

представиха и разпространиха през 2014 г. следните 

информационни печатни и електронни материали:    

- Календар за 2015 година с бележити дати и събития с 

регионално значение; 

- „136 години от освобождението на Силистра от турско 

робство” – дипляна; 

- „Легенди и предания от Силистренския край” – брошура; 

- „Железния” 31-ви полк” – дипляна;,  

- Плакати, покани, поздравителни адреси и картички – 61бр.; 

- Информационни листи, надписи и табели – 57 бр.; 

- Кинобиблиограми – 3 бр. 



АКЦЕНТИ В МАСОВИТЕ ДЕЙНОСТИ - 2014 

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА 

 РБ „Партений Павлович” - Силистра и ББИА, с подкрепата на  Фондация 

"Америка за България“, организира за девети пореден път НБС с послание 

«Библиотеките откриват нови хоризонти!» 

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО  

 ІХ Национален маратон на четенето беше организиран  от РБ „Партений 

Павлович” с нетрадиционна изява. В деня на книгата и авторското право, 23 април, 

над 300 малки и големи читатели, приятели на библиотеката и граждани  изградиха  

най-дългата верига от четящи хора. 

НАЦИОНАЛНИ КАМПАНИИ 

 Традиционно Детски отдел на библиотеката участва активно в 

Националната кампания „Чети с мен” и Национална читателска щафета – „Ловци на 

приключения”, като за пореден трети път завоюва първо място по брой участници. 

Ежегодни са инициативите: „2 април-Международен ден на детската книга”, 

„Тайнството на библиотеката”, „Пътуващо сандъче ”, Великденска и ЕКО Коледна 

работилница. 
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ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА - 2014 г. 

  ЛЕТНИ ИНИЦИАТИВИ 

 За организиране на свободното време на деца и тийнейджъри, от  

юни до септември се реализира програмата  „Лято в библиотеката”. Тя е 

организирана в 7 ателиета: „Лили Чудото” – четене и игри за деца; 

„Фантазия” – изработка и декорация с различни техники; „Бебета и книги” – 

четене за деца от 0 до 3 години; „Филмов маратон” – прожекция на детски 

филми , “Опознай Силистра” – история на края, “Зелена библиотека” – 

екологични уроци и “Компютри” – уроци за начинаещи. 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ 

 “Трепетно лекуване с думи”, с автор Снежана Бунарджиева; „Цар 

Шишман и Дан войвода”, с автор Снежанка Генчева; пътеписът на доц. 

Людмил Георгиев – “Survival от Инголщат до Нулевия километър“; 

“Божествен дар”  и “Мисия-жена”, с автор Дими Борисова и др.  
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ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2014 

ТЕМАТИЧНИ УРОЦИ, ЛЕКЦИИ, ЕКСКУРЗИИ 

 25 бр. - по проект „Успех” на МОН, с ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров”, 

ОУ “Иван Вазов”, ПГМТ „Владимир Комаров”, Клуб „Елит” ЕГ; ПГЛП: “Силистра-

пътеводител”,“Меджиди табия - последната османска крепост, построена на 

Балканите”/с филм на Петко Герасимов/, “Създаване на електронен читателски 

дневник”, “Сребърна”, „Международен ден за безопасен интернет”,” „Дигитални 

издания на РБ „Партений Павлович”, “Финанси и кредит”; “Изкуството на масата”, 

„Ден на театъра”, „Книгата ми проговори”, и др. 

СРЕЩИ, ПРАЗНИЦИ, ТЪРЖЕСТВА, ДИСКУСИИ 

 „Международен ден на планетата Земя” - дискусия за намаляване 

употребата на пластмасови и хартиени отпадъци и „Направи зелена твоята 

библиотека”;  „Шифърът на красотата” - абитуриентско ателие; “Огърлицата на 

безсмъртието”- дискусия за обезсмъртяването на Апостола в живописта; „4 юли - 

Националният празник на САЩ” - дискусия; “Европа и ние” - виртуални разходки 

из европейските столици”; “С приказките на Пушкин и басните на Крилов”; „В 

приказният свят на Пушкин”; “100 години от рождението на Павел Вежинов”- 

литературно четене и др.  
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В изложбените пространства на библиотеката през 2014 г. са 
аранжирани и публично представени 30  изложби – тематични 
библиотечни, гостуващи и пътуващи -  с материали от фонда 
на библиотеката, произведения на силистренски млади и 
утвърдени художници, приложници, филателисти, фотографи. 
Всички са аранжирани от екип „Изложби”:  

 

Иконографска изложба на учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” ; “Железният полк”; “Духът на миналото” - 
детски рисунки; “Сватбени аксесоари”- НЧ, с. Брадвари; 
“Фотографии от фотоклуб “Иванов”; “150 г. от рождението 
на Петър Дънов”, “Алфатар в събития, спомени, документи”; 
“Чудни  природни  кътове”; “Шанхай 2010”; “Филателия - 
Христо Христов”; “Световен пътешественик”; “Есенна 
прегръдка” - благотворителна  изложба на деца от ДДЛРГ; 
“Хоризонти на поезията”;   “Избавлението /1877/78 г./ в 
картини ” и др. 
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Във връзка с различни културни, информационни и 
образователни събития, са изготвени и представени пред 
публика 31 презентации:  

 
„Онлайн национална читателска щафета за насърчаване 
на детското четене"; „Иновативни практики за 
стимулиране на детското четене”; “Оцеляване по 
Дунав”, „Силистренски будители”; “Български и 
световни електронни и дигитални библиотеки”, 
“Съединени Американски щати - любопитни факти”; 
“Как да рециклираме отпадъци”; “Пластмасовото 
замърсяване”; „Вълненият Дунав”; „Агресията в 
училище”; „ART Лабиринтът на митовете”; „Пътуване 
в античността”; “Божествен дар”; “Нека ти бъда 
Вселена”; “Мисия – Жена”; “Като звездите” и др. 
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През 2014 г. зала „Диоген” в библиотеката продължи да 
бъде домакин и предпочитано място на многобройни 
културни и образователни събития - отчитане на конкурси, 
рецитали, концерти, представяне на книги, изложби, 
прожекция на филми, тематични презентации, уроци, 
тържества и празници и др.  

 

Броят на тези изяви е 39 и са организирани от 
партньори на библиотеката – отдел „Култура”, 
Община Силистра, РИО на МОН, училища от Силистра, 
„Клуб на историците”, Сдружение „Родно Лудогорие”, 
„Реката и приятели”, Филателно дружество „Д. 
Дончев”, РУ „А. Кънчев”, Филиал-Силистра и др. 
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МАСОВИТЕ ДЕЙНОСТИ В ЦИФРИ 

Изложби – 30 

 

Тематични информационни витрини  -  107 

 

Библиотечни и тематични уроци – 74 

 

Изготвени презентации – 31 

 

Тематични издания – 12 

 

Празници, срещи, тържества и др. – 73 
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 91 посещения на библиотекари-експерти от РБ   
”Партений Павлович” в 29 читалищни библиотеки, 
за оказване експертно-консултантска помощ по 
конкретни библиотечни дейности; 

 2 семинара за практическо обучение на 
читалищни библиотекари, с обучители 
библиотекари-експерти от РБ ”П. Павлович”; 

       - Семинар 1 „Книга – Библиотекар – Читател”, 
проведен на 21.10.2014 г. в Регионална библиотека – 
Силистра, в който участваха 34 библиотекари от 
общините Алфатар, Главиница, Кайнарджа, Ситово, 
Силистра и Тутракан. 

   - Семинар 2 - „Книга – Библиотекар – Читател”, 
проведен в продължение на 4 работни дни в гр. Дулово, по 
покана на читалищните библиотеки от община Дулово.  
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 „Желания Дунав” - „Килим река” - 46 проведени инициативи и 
над 800 участници от областта; 

 

 Студентски практики – проект на МОН по ОП „Развитие на 
човешките ресурси” – 12 длъжностни позиции, 10 библиотекари 
- ментори; 25 стажанти 

  

 Договор с Министерството на културата № РД 11-00-72 / 
07.05.2014 – за методическа дейност; 

 

 Проект на МК: “Библиотеките – съвременни центрове за четене и 
информираност” – комплектувани 962 библ. док. за 8998  лв. 

 

 По проект на ЕП в Брюксел – 29 ноем. 2014 г. – гостуване на 
евродепутат Момчил Неков и обявяването му за “Посланик на 
библиотеките” 
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      В Регионална библиотека “П. Павлович” – 

Силистра: два гостуващи семинара  на Центъра 

за продължаващо професионално обучение на 

библиотекарите – София на теми: 

 

      „УДК – методика на класифициране”; 

 

     „Финансиране, разработка и управление на 

проекти в областта на културата” /ФРУПОК/. 
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УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ  

  
НАЦИОНАЛНИ УЧАСТИЯ: 

- РС-ТМ, Пампорово - „Нови решения и тенденции за развитие в програмен продукт „АБ” - 

Нели Стоилова, Милена Димитрова; 

- Столична градска библиотека - семинар „Елвис напусна сградата. Библиотекарите сред 

общността”, Галина Раева; 

- Гьоте институт, София –  уъркшоп „Насърчаване на четене: читателски и медиен метър” - 

Дияна Георгиева; 

- Фондация “Четене”, Бургас - Дияна Георгиева;  

- РНБ Варна - форум  – дискусия "Европеана: прозорец към европейската култура – единни в 

многообразието"–  Нели Стоилова, Росица Вълкова, Мануела Енчева, Красимира Няголова; 

- Панаир на книгата, София - Лидия Димитрова; 

- Столична градска библиотека - годишна среща на Американските читални в България и 

конференция “Digital kidz” – Красимира Няголова, Мануела Енчева; 

-с. Гинци -  обучителен семинар по проектни дейности „Новите възможности за новия планов 

период 2014-2020” - Даниела Недялкова; 

- Пловдив - семинар на  фондация „Глобални библиотеки – България” -  Лидия Димитрова, 

Мануела Енчева;   

- РНБ Велико Търново - научна конференция "Библиотеки - четене - комуникации" – Даниела 

Недялкова, Мануела Енчева; 

-Силистра - семинар “Годишно счетоводно бюджетно приключване 2014” – Вела Дочева. 

                         

 

 



 МЕЖДУНАРОДНИ УЧАСТИЯ: 

 Посещение на библиотечния екип в Националната 
библиотека на Румъния в Букурещ. Подписване на 
Споразумение за сътрудничество; 

 Представяне дейността на библиотеката в международния 
проект „Желаният Дунав”-  Бюро за трансгранично 
сътрудничество Кълъраш, на границата 
Румъния/България  - Нели Стоилова, Светла Ангелова, 
Станка Кинджакова, Йордан Александров, Ганка Драгнева, 
Тюляй Антонова, Красимира Няголова;  

 Международен Дунавски фестивал в гр. Улм, Германия по 
проект “Желания Дунав – Килим река - Нели Стоилова и 
Красимира Няголова; 

 Квалификационен тренинг за укрепване на гражданското 
общество и сътрудничеството в Дунавския регион в 

   гр. Бад Урах, Германия –Красимира Няголова     
              

 

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ  
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 Планиране, отчитане и контрол – краткосрочно и 
дългосрочно; седмично индивидуално; 

 Въведени вътрешноведомствени документи: 
-  Етичен кодекс на библиотекарите; 
- Правилник за приемане и разпореждане с дарения на вещи, 

пари, услуги и труд; 
- Правилник за поведение на служителите; 
- Правилник за вътрешния трудов ред; 
- Вътрешни правила за РЗ; 
- Вътрешни правила и номенклатура за учрежденския архив; 
- Оперативен план при бедствия, аварии и катастрофи. 
 Разширяване на партньорството с културни, образователни 

и информационин институти в града, областта, страната и 
чужбина. 
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ПОДОБРЕНИЯ И НОВОВЪВЕДЕНИЯ: 

 
 Сървър - закупуване на UPS; 
 Детски отдел: освежаване и закупуване на ново 

обзавеждане /табуретки, барбарони, маса, щори/; 
 Счетоводство – освежаване; 
 Коридор, ет.1 – частично освежаване; 
 Книгохранилище,  Книгозаемане, СИЦ – ремонт и 

подмяна на осветителни тела и ел. инсталация; 
 Санитарно помещение– закупуване и монтаж на бойлер; 
 Филиал -закупуване и монтаж на нов климатик и ремонт 

на стар, закупуване на микровълнова печка; монтаж на 
сигнално-охранителна и пожароизвестителна система; 

 
  АКТУВАНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ПО УЛ. ”БОЙКА ВОЙВОДА”  с 

реална РЗП 264 кв.м. 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2014 
 

Приходи – 335910,72 лв. 

 Субсидия 311697,49 
 Собствени приходи 4034,13 
 Американско посолство 8681,10 
 МК/методическа дейност – 2500,00 
 МК/книги – 8998,00 

  
Разходи– 335910,72 лв. 

 Работни заплати 197984,48 
 Осигуровки от работодател 35031,55 
 Библиотечни документи 13824,08 
 Горива, вода и ел.енергия 22887,22 
 Други разходи 52544,71 
 Преходен остатък от 2014 г. 13638,68 
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