




Дейността на Регионална библиотека „Партений
Павлович” през 2015 година беше насочена за реализация
на планираните  цели и задачи: въвеждане на иновативни

нови практики и усъвършенстване на утвърдени ефективни
информационни услуги в библиотеката, като притегателен
обществен център с равнопоставен достъп до информация,

комуникации, обучение и знание за всички жители и
общности в Силистра и региона.
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Основните приоритети в дейността през 2015г. бяха:
• Професионално, качествено, бързо и диференцирано
обслужване на потребителите на библиотечни услуги;

• Подобряване условията за директно и индиректно ползване
на библиотеката и стимулиране на потенциалните читатели и
потребители;

• Подобряване на библиотечната среда и създаване на
доброжелателно и комфортно обслужване;

• Подобряване на организацията и разнообразяване на формите
на библиотечното обслужване с нови иновативни дейности, с
особено внимание към маргинализираните групи и възрастните;
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МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2015 г.
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ” - СИЛИСТРА

Библиотечен фонд 254791

Набавени библиотечни документи
От тях:

2129

- книги 2027
- периодични издания 10
- електронни документи 70
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- електронни документи 70
- други (ноти, карти, графични издания) 22

Абонирани периодични издания – бр. заглавия: 58
- от тях на български език 58
- от тях на чужди езици -

Отчислени библиотечни документи 3049
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МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2015 г.

Заети библиотечни документи 87653
- книги 60561
- електронни документи 266
- ноти, карти, графика 910
- периодични издания -

Потребители 2466

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ” - СИЛИСТРА
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Потребители 2466
- от тях: до 14 г. 1141

Посещения 48643
- за дома 20715
- в читалня 27928
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МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2015 г.

Автоматизация на библиотечно-информационната
дейност
- компютъризирани работни места, от тях: 56

в мрежа 55
за потребители 26

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

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ” - СИЛИСТРА
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- вид на използвания библиотечен софтуер „АВ” /РС-ТМ
- онлайн каталог Да - 1
- информационен център Да - 12 РС
- интернет достъп Да – 55 РС

Технически средства
- принтери 12
- скенер 1
- аудиовизуална техника 4
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МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2015 г.

Финансиране на библиотеката – общо 356756,95лв.
- от бюджета 316025,65 лв.
- от собствени приходи 4302,37 лв.
- от АХУ 34958,00 лв.
- Министерство на културата - книги 1600,00 лв.
- Данък върху приходите - 129,07 лв.

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ” - СИЛИСТРА
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- Данък върху приходите - 129,07 лв.
Материална база на библиотеката
- обща разгъната площ 1813 м2

заемна за възрастни 68 м2

заемна за деца 104 м2

читални 165 м2

- филиали 193 м2
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Участие в програми и проекти
- реализирани проекти 5
- действащи проекти -
- разработени  и готови за представяне -

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ И РЕГИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2015 г.

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ” - СИЛИСТРА
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- разработени  и готови за представяне -
- разработени, но неодобрени 5

Брой жители на населеното място област/община 33 683/51 429
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КОЕФИЦИЕНТИ:
Обхватност - 7,3

Посещаемост - 26,85
Читаемост - 35,55

Обръщаемост - 0,34
Книгоосигуреност – 7,5 бр. библиотечни документи на

жител.
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ОБРЪЩАЕМОСТТА на библиотечния фонд за 2015 г. е
0,34. Стойността е по-ниска спрямо 2014г./0,36 / и се дължи най-
вече на съотношението на новонабавени и отчислени документи.

ПОСЕЩАЕМОСТ, физическа: 26,85. Индикаторът е
завишен спрямо този през 2014 г., който е бил 18,7 .



КОМПЛЕКТУВАНЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ
НА  БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ  И  КАТАЛОЗИ

През 2015 г. са:
- набавени: 2129 б.ед.

От тях: покупка – 748 б.ед. на стойност 7903, 95 лв.,
дарения - 1381 б.ед., на стойност 10753,97 лв.

Абонирани са 55 периодични издания, на стойност 3521лв. –
от собствени приходи.
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ФОНДОВЕ  И  КАТАЛОЗИ

Обновяване и обогатяването на библиотечните колекции с
традиционни и нови информационни източници е основна
дейност на библиотеката и се реализира от отдел “
Комплектуване, обработка и каталози”.

През 2015 г. са съставени два акта за отчисление на 3049
библиотечни документа за 8363,86лв.

В края на 2015 г. фондът на библиотеката наброява общо
254791 библиотечни документа.
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САЙТ, СОЦИАЛНИ МРЕЖИ, МЕДИИ

САЙТ - 2015:
 Посещения 22863 бр.
 Активни статии 63 бр.

ФЕЙСБУК - 2015:
 Приятели 4513 бр.
 Харесвания 9082 бр.

Интервюта и публикации в медиите:157 бр.
Посещения на масови прояви в библиотеката: 2271 бр.
Ползване на PC: 15307 бр.
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РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ

Регистрираните читатели на библиотеката през
2015 г. са 2466 бр. Ръст в регистрираните читатели
отчитат ДО – 46 бр., и Филиал – 25 бр. Запазва се
тенденцията за повече читатели над 14 г. и за двойно
по - голям брой жени - читатели. В обявените през
2015 г. три „Дни на отворените врати” - свободна от
такси регистрация, 1293 граждани са станали
читатели на библиотеката. /в т.ч.144 бр. във Филиал/,
или 51%. Повече от половината новорегистрирани
читатели през 2016 година са се възползвали от
безплатния достъп.
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БИБЛИОТЕЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ

0 1000 2000 3000

2014

2015

2529

2466

1051

1141

1478

1325

1605

1574

924

892

мъже

жени

над 14 г.

до 14 г.

общо

0 1000 2000 3000

2014

2015

2529

2466

1051

1141

1478

1325

1605

1574

924

892

мъже

жени

над 14 г.

до 14 г.

общо

Населението на град Силистра, според статистическите данни на
НСИ от 31.12.2014 г. е 33 683 души, на община Силистра – 51 429.

Показателят обхватност на населението на град Силистра за 2015 г.
е 7,3%, а на общината - 4,8%.
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Регистрираните физически посещения за ползване на
услуги в библиотеката през 2015 г. са 48643 бр., с 1246
посещения повече от 2014 г. Най-голям е ръстът във
Филиала – повече с 3274 посещения и ДО с 1509 бр.

Значителен ръст бележи ползването на РС през 2015 г. -
увеличението е с 6007 бр. Виртуалните посещения на сайта
www.libsilistra.bg са 22863, с 15696 бр. повече от 2014 г.

ПОСЕЩАЕМОСТ, физическа: 26,85. Индикаторът е
завишен спрямо 18,7 от 2014 г.
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ПОСЕЩЕНИЯ - ПО  ОТДЕЛИ

2015

Книгозаемане  12520
Детски отдел    11950
Детска читалня 5977
Филиал  8063
Филиал читалня  6362
Изкуство  1932
СИЦ  13214
Краезнание   957
СБО      7
Общо  48643

2015

Книгозаемане  12520
Детски отдел    11950
Детска читалня 5977
Филиал  8063
Филиал читалня  6362
Изкуство  1932
СИЦ  13214
Краезнание   957
СБО      7
Общо  48643

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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През 2015 г. броят на заетите библиотечни
материали във всички отдели на библиотеката е 87653.
Нараснал е броят на ползваните материали на чужди
езици, като най-голям е на английски език - 1510,
следвани от руски 435 и немски 163. Заетите библиотечни
документи по съдържание са с традиционно значителен
превес на художествената литература – 28759 бр.,
следвана от обществени науки – 22450, общ отдел –
177775 /увеличение с 3918/, изкуство – 2801, история –
2241 бр.
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ЗАЕТИ  БИБЛИОТЕЧНИ  ДОКУМЕНТИ
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Общо за 2014 година - 91183 бр.
за 2015 година - 87653 бр.
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 Отдел „СИЦ” изпълнява заявки на читателите за библиотечни
документи от други библиотеки в страната, чрез
МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ. През 2015г. са заявени
50 библиотечни материали , получени са 42 бр., от тях 9
дигитални копия. Отказите са 8 бр., а изпратените библиотечни
документи са 10 броя.

 Обслужването на читателите с библиотечни документи от
изнесеното хранилище се извършва от отделите
«Книгозаемане», „СИЦ”». През отчетната година 21 читатели са
ползвали 42 тома литература.
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През 2015 г. продължава процесът на надграждане на
базите от данни (БД), създавани и поддържани в отделите на
библиотеката и броят на библиографските записи в модул
„Статии” вече е 19476. Само през отчетната година те са
нараснали с 1939. Увеличението на записите е във всички
отдели , като най-голямо е в Краезнание – 1520 бр. ; в СИЦ –
243 бр.; в ДО – 119 бр.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
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библиотеката и броят на библиографските записи в модул
„Статии” вече е 19476. Само през отчетната година те са
нараснали с 1939. Увеличението на записите е във всички
отдели , като най-голямо е в Краезнание – 1520 бр. ; в СИЦ –
243 бр.; в ДО – 119 бр.
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

1015 бр. фактографски, библиотечни и тематични справки,

от които 110 писмени /от тях 3 платени/, 682 краеведски.
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АНАЛИТИЧНИ  ОПИСАНИЯ  В  МОДУЛ „СТАТИИ”
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Културно-образователната дейност в библиотеката се
осъществява по изготвен годишен Календарен план на
събитията. През 2015 година реализираните дейности са
свързани с участието в национални кампании, организиране на
традиционни празници, екскурзии, тържества, тематични
изложби и витрини, представяне на книги и автори, както и
домакинство на общински,училищни и др. прояви.

ОБЩО, КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ НА
БИБЛИОТЕКАТА ЗА 2015 г.: 125 бр. с 2271 участници
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ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 г.

Маратон на четенето:

• „Искам да ви прочета” - открита читалня пред библиотеката;
• 2 април - Международен ден на детската книга – празник в ДО;
• 23 април – Международен ден на книгата и авторското право –празник в ДО;
• BOOKCROSSING зона в ДО;
• Крайбрежна алея на четенето – част от BOOKCROSSING зоната - Дунавски

парк;
• Литературно четене на книгата на Стоянка Мутафова „Една фурия на 90”.

Отчет за дейността на РБ “Партений Павлович” 2015

Маратон на четенето:

• „Искам да ви прочета” - открита читалня пред библиотеката;
• 2 април - Международен ден на детската книга – празник в ДО;
• 23 април – Международен ден на книгата и авторското право –празник в ДО;
• BOOKCROSSING зона в ДО;
• Крайбрежна алея на четенето – част от BOOKCROSSING зоната - Дунавски

парк;
• Литературно четене на книгата на Стоянка Мутафова „Една фурия на 90”.



Национална библиотечна седмица

o Регионалната кръгла маса "Библиотеките - фактор за учене през целия живот";
o Проведен конкурс за есе "Моята библиотека - портал към бъдещето";
o Открита читалня в Дунавския парк – „Всичко за Европа от А до Я”.

„Лято в библиотеката” - лятна програма на ДО :

o Ателие „Филмов маратон”;
o Ателие „Фантазия”;
o Ателие „Талантливи художници”;
o Ателие „Литературни игри”;
o Клуб „Летни приключения”.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 г.
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ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 г.

Участия в национални кампании и детски празници:

 Участие в националната читателска щафета „Ловци на приключения”;
 Ден "Остави Всичко Друго и Чети!";
 "Пътуващи сандъчета" инициатива на ББИА, реализирана в ДО;
 6 юни - Световен ден на рисуването – празник в ДО;
 6 юни - "Чети с мен";
 Празник на буквите;
 Участие в националната кампания „Бисерче вълшебно”;
 20 октомври – „На чаша руски чай – руски народни приказки” – празник в ДО;
 14 – 16 декември – „Коледна екоработилница” – четири издания в ДО.
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ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 г.

Представяне на книги:
• 21 януари -колекцията на доц. д-р Людмил Георгиев „Символи на държавността“ /с над
400 броя полицейски, военни, военноморски и пожарникарски фуражки, шапки и каски и
униформи, сбирка от военни колички и други интересни експонати/, наръчника на доц. Д-р
Георги Петров „Как да предпазим децата от злополуки“ и най-новите заглавия от
продукцията на издателство „Атеа Букс” – София – книги и атрактивни образователни
настолни игри;

• 24 март – 82 г. от рождението на Калин Калинов - представяне на „По пътя към идеите по
трудните пътища на българските заточеници, поклонници и хаджии”;

• 21 април - Румен Стоичков – „Преди забравата” и „Из стръмнините на България”;

• 10 ноември - Представяне на книгата «Полет към мисълта» на Йоанна Михайлова,
ученичка от ОУ «Св.св.Кирил и Методий» - Силистра;

• 24 ноември – Представяне на книгата „Цвете в чиния” и авторката Снежана
Бунарджиева;
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ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 г.

Тематични уроци, лекции, екскурзии :
Проведени 14 броя / ДО, СИЦ, Изкуство/ в партньорство с основни и средни
училища от гр. Силистра:

• Екообразование – с ученици от ресурсен център ОУ «Иван Вазов»;
• Ден на Европейските езици – съвместна инициатива с ЕГ «П. Яворов» ;
• «Те са наша страна» - партньорство по проект на ПГМТ «В. Комаров»;
• «Трафик-змия» - кооординация участието на ученици от 4 класа /начален курс/

в международния проект за екологично движение;
• Библиотечен урок с ученици от Помощно училище «Софроний Врачански»;
• „Импресионизмът в музиката” - с ученици от ПМГ ”Кл. Охридски” и ПГПТ

”Е. Георгиев” ;
• Уроци по родолюбие;
• Часове по литература, посветен на Левски, Освобождението, 2 април и др.
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ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 г.

Срещи, празници,тържества, тематични дискусии:

 „Ден на отворените врати” – среща с лица със затруднения в придвижването;
 Музикално-поетична вечер за Микеланджело;
 Среща-разговор”Озарени от музите: импресионизмът и България”;
 Презентация на романът «Майсторът и Маргарита» в зала Диоген от ученици

от Х клас на ЕГ « П. Яворов»;
 Участие в 3 уебинара, организирани от РБ “Стилиян Чилингиров” гр. Шумен и

РБ "Любен Каравелов” Русе;
 11 май, професионалният празник на библиотекаря е отбелязан с организирано

пътуване за обмяна на опит в Окръжна библиотека „Йоан Роман”, гр.
Констанца, Румъния.
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ОСНОВНИ АКЦЕНТИ В ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 г.

Изложби:

През годината в изложбените пространства на библиотеката
са аранжирани и публично представени 31 изложби – тематични,
библиотечни, гостуващи и пътуващи - с материали от фонда на
библиотеката, произведения на силистренски млади и утвърдени
художници, приложници, филателисти, фотографи.
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НАПРАВЛЕНИЕ „ПРОЕКТИ, ИНФОРМАЦИЯ И
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ”

Дейността на отделите в направлението беше насочена за реализация на
основните  приоритети, заложени в плана за 2015г :

 Подготовка и участие в инициативи, свързани с честванията на 145 –
годишнината на библиотеката;

 Иницииране дарителство на нови книги, по случай 145 – годишнината от
създаването на библиотеката;

 Изработване на юбилеен е – брой на Библиотечен калейдоскоп, по случай 145
– годишнината от създаването на библиотеката;

 Продължаване на работата по проект “ Е – Силистра е достъпна” за стари
местни периодични издания. Достъп за читатели чрез сайта на библиотеката;

 Текущо разработване на актуални тематични статии за бележити дати и
събития, свързани с родния край и с четенето – публикации в социалните
мрежи в сайта;

 Обучение и повишаване на квалификацията на специалистите от екип “
Проекти” и екип “ Дигитализация” в направлението.
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Информационно осигуряване на
дейностите на библиотеката

Социални медии: 157 публикации
Прессъобщения – 29

 Филм за представяне на „Читател на РБ „П.Павлович – 2015 г.” ;
 2 видеоклипа за гостуване в библиотеката на евродепутатите Момчил Неков и
Емил Радев;
 Плакати, покани, поздравителни адреси и картички – 70 бр.;
 Презентации – 20 бр.;
 Публикации в социалните мрежи – 483 бр.;
 Интервюта и публикации в медиите – 136 бр.;
 Графично оформление - рендери, бордери, и др. – 61бр.;
 Слайдове – 45 бр.;
 Поздравителни адреси – 25 бр.
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ИЗДАНИЯ:
Съгласно Стандарта за библиотечно - информационно обслужване

„издания” са книги, аудиовизуални материали, електронни публикации и други
формати. През 2015 г. библиотечните специалисти подготвиха, представиха и
разпространиха следните издания:

 „Юбилеен библиотечен калейдоскоп - 145-годишнината от създаването на
библиотеката” – електронно и хартиено издание;

 „ Предания и легенди за Силистренския край” – брошура /второ издание/;
 „Бележити дати и събития с регионално значение – 2016г.” – дипляна;
 „137 години от Освобождението на Силистра от турско робство”- дипляна;
 „Добруджанският въпрос и Крайовската спогодба” - дипляна;
 „1 октомври 1940 – 75 години от Освобождението на Силистра от румънско

робство” - дипляна;
 „Паметници на Левски в Силистренския край” – дипляна и др.

Отчет за дейността на РБ “Партений Павлович” 2015

Съгласно Стандарта за библиотечно - информационно обслужване
„издания” са книги, аудиовизуални материали, електронни публикации и други
формати. През 2015 г. библиотечните специалисти подготвиха, представиха и
разпространиха следните издания:

 „Юбилеен библиотечен калейдоскоп - 145-годишнината от създаването на
библиотеката” – електронно и хартиено издание;

 „ Предания и легенди за Силистренския край” – брошура /второ издание/;
 „Бележити дати и събития с регионално значение – 2016г.” – дипляна;
 „137 години от Освобождението на Силистра от турско робство”- дипляна;
 „Добруджанският въпрос и Крайовската спогодба” - дипляна;
 „1 октомври 1940 – 75 години от Освобождението на Силистра от румънско

робство” - дипляна;
 „Паметници на Левски в Силистренския край” – дипляна и др.



ПРОЕКТИ

През 2015г. са разработени 10 проекта, 5 от тях са реализирани успешно.
ОДОБРЕНИ

 „Библиотеката е за всички” – проект пред Община Силистра за достъпен вход за хора с
увреждания;

 „Библиотека без бариери” – проект пред АХУ за достъпна архитектурна среда за хора с
проблеми в пространственото си придвижване – изграждане на санитарно помещение и
закупуване на стълбищен робот;

 „Енциклопедия област Силистра” – проект на Областна администрация, гр. Силистра;
Подготвена методика за обследване на обектите /9 карти/ и участие в два постоянни
работни екипа – областен и общински /проведени 3 срещи екип „Област”, 2 срещи екип
„Община Силистра”/

 Проект „Ремонт на централна сграда на РБ „П. Павлович” – съвместно с община
Силистра;

 Проект на МК за закупуване на нови книги.
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ПРОЕКТИ

НЕОДОБРЕНИ

 „Саниране на Филиал-2” – Националната програма за енергийна ефективност,
съвместно с Община Силистра;

 „Интегрирана библиотечна среда” – коопериран проект за RFID
автоматизация;

 „Унифицирани ресурси и мобилен достъп до културното наследство –
библиотечния фонд на Европа” – коопериран международен проект по
„Хоризонт 2020” за обединени библиотечни ресурси, информация и услуги;

 „Дигитализация на ценни периодични издания от краеведски фонд” –
коопериран проект

 Кандидатстване с проект за средства за методическа дейност пред МК и
извършване на обучения в ЧБ.
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МЕТОДИЧЕСКА  И
КВАЛИФИКАЦИОННА  ДЕЙНОСТ

През изминалата година Методичен отдел на РБ
„П.Павлович” - Силистра работи по осъществяване
функциите си на експертно-консултантски и
квалификационен център за библиотеките от област
Силистра. Основна задача бе оказване на експертна
помощ, за повишаване качеството на работата на
библиотечните специалисти.
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Реализирани дейности за оказване  на
методическа помощ:

 Устни консултации по всички библиотечни дейности;
 Осъществяване на контакти с читалищните библиотеки от областта

във връзка даване указания за попълване на статистическите данни за
отчетната година;

 Обобщаване на получените данни във формуляр на МК;
 Предоставяне на литература на читалищните библиотеки от

даренията на РБ „П.Павлович”;
 Изпращане на напомнителни писма с препоръки за честване на

различни събития от културния календар;
 Организирана  бе регионалната кръгла маса „Библиотеката – фактор

за учене през целия живот”, по проект на ББИА, подкрепен от
програма „Обществени библиотеки 2020”., в партньорство с  РИО –
гр. Силистра и РЕКИЦ;

 Екип от библиотечни специалисти извърши  инвентаризация на
фондовете на библиотеката на НЧ „П. Вичев” с. Айдемир.
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АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

През годината са разработени и актуализирани основни документи от
вътрешно – нормативната уредба на Регионална библиотека:

правилници, наредби, правила, графици и др.

Въведена е касова отчетност и връзка с ТД НАП – Силистра, съгласно
изискванията на наредба Н-18/2006 г., касаеща необходимостта от

въвеждане на фискално устройство, код за библиотеките и
изискванията, редът и начинът за установяване на дистанционна

връзка и подаването на данни към Националната агенция за
приходите.

Документите, свързани с обслужването  на читателите и ПБ  са поставени
на табло до Регистрационния център, в коридорите в отделите и е

осигурен свободен достъп  до тях.

Отчет за дейността на РБ “Партений Павлович” 2015

През годината са разработени и актуализирани основни документи от
вътрешно – нормативната уредба на Регионална библиотека:

правилници, наредби, правила, графици и др.

Въведена е касова отчетност и връзка с ТД НАП – Силистра, съгласно
изискванията на наредба Н-18/2006 г., касаеща необходимостта от

въвеждане на фискално устройство, код за библиотеките и
изискванията, редът и начинът за установяване на дистанционна

връзка и подаването на данни към Националната агенция за
приходите.

Документите, свързани с обслужването  на читателите и ПБ  са поставени
на табло до Регистрационния център, в коридорите в отделите и е

осигурен свободен достъп  до тях.



АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Разработена е политика за здравословни и безопасни условия на труд.
Сключен е договор със Служба за трудова медицина за извършване на

наблюдение и анализ на условията на труд и здравословното
състояние на работещите в библиотеката. Изготвени са нови

актуализирани  заповеди, инструкции, програми, правилници и др.
документи по ЗБУТ.  Актуализиран е планът за действие при

бедствия и аварии. Извършени са нормативно изискваните
замервания. Проведени са обучения по пожарна безопасност и работа

с пожарогасители. През 2015г.  са извършени профилактични
медицински прегледи:

 Ехография на коремни органи,
 Ехография на щитовидна жлеза,

 Ехографска мамография на гърдата;
 Профилактичен преглед на очите.
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АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

През 2015 година са извършени подобрения на материалната база  на
библиотеката, със собствени бюджетни средства.

При някои от ремонтните дейности, безвъзмездно  са ползвани
специалисти от ОП „Дръстър.

Реализирани са:
• текущ ремонт на WC помещенията;
• поставяне на парапет на двете стълбищни рамена към втория етаж;
• монтиране на евакуационно осветление за ПБ на І и ІІ етаж.;
• разширяване на пожароизвестителната система /ПИС/;
• ремонт на прозорци, стелажи – СИЦ и ДО;
• приспособяване на външния вход на библиотеката.
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АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Закупуване на техника, мебели и материали:

 касови апарати – 2бр. в  РЦ и Филиал;
 климатик – 1бр. в СИЦ;

 столове – 2бр. в Краезнание;
 микровълнова печка – 1бр. в стая отдих;

 бюра – 6 бр. в ДО, Книгозаемане, Обработка;
 саксии, закачалки , ел.печки;

 прахосмукачка -1бр.;
 програматор за горелка.
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АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Със средства от Агенция за хората с увреждания  към МТСП, по проект
„Библиотека без бариери”, за  потребителите на библиотеката се

изгради санитарно помещение и се закупи стълбищен робот;
Въведена в експлоатация е автоматизирана платформа за обслужване
на хора с двигателни затруднения и библиотечните специалисти са

обучени да работят с новозакупения робот.
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АДМИНИСТРАТИВНА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2015

Приходи – 356756,95 лв.
 Субсидия 316025,65 лв.
 Собствени приходи 4302,37 лв.
 АХУ 34958,00 лв.
 Министерство на културата: нови книги – 1600,00 лв.
 Данък в/у приходите – -129,07 лв.

Разходи– 356756,95лв. лв.
 Работни заплати 192517,36 лв.
 Осигуровки от работодател 34622,97 лв.
 Библиотечни документи 7903,95 лв.
 Горива, вода и ел.енергия 24504,41 лв.
 Други разходи 84295,23 лв.
 Преходен остатък от 2015 г. 12913,03 лв.
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