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През изминалата 2016 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 2016 г.
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ” - СИЛИСТРА

Библиотечен фонд 254 451
Набавени библиотечни документи
От тях:

3280

- книги 2904
- периодични издания 16- периодични издания 16
- електронни документи 319
- други (ноти, карти, графични издания) 41

Абонирани периодични издания – бр. заглавия: 63
- от тях на български език 62
- от тях на чужди езици 1

Отчислени библиотечни документи 3620
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СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2016 г.

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ” - СИЛИСТРА

Заети библиотечни документи 82 504
- книги 49 592
- електронни документи (некнижни носители) 286
- периодични издания 19 998
- други 12 628
- периодични издания 19 998
- други 12 628

Потребители 2516
- от тях: до 14 г. 1109

Посещения 45 012
- за дома 21 398
- в читалня 23 635
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СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 2016 г.
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ” - СИЛИСТРА

Автоматизация на библиотечно-
информационната дейност
- компютъризирани работни места, от тях: 58

в мрежа 57
за потребители 23

- вид на използвания библиотечен софтуер „АВ” /РС-ТМ- вид на използвания библиотечен софтуер „АВ” /РС-ТМ
- онлайн каталог Да - 1
- информационен център Да – 10 РС
- интернет достъп Да – 58 РС

Технически средства
- принтери 13
- скенер 2
- аудиовизуална техника 28
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КОЕФИЦИЕНТИ:

Обхватност – 7,6

Посещаемост – 17,9

Читаемост – 32,8

Обръщаемост – 0,33

Книгоосигуреност – 7,7
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БИБЛИОТЕЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ
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2015

Книгозаемане  12520
Детски отдел    11950
Филиал 8063
Изкуство 1932
СИЦ, Читални  13 214
Краезнание 957
СБО 7
Общо 48 643

ПОСЕЩЕНИЯ ПО ОТДЕЛИ

2016

Книгозаемане  13477
Детски отдел    12545
Филиал 4854
Изкуство 1704
СИЦ, Читални  11235
Краезнание 1168
СБО 29
Общо 45012

2015
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СИЦ, Читални  13 214
Краезнание 957
СБО 7
Общо 48 643
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

17 975 бр. фактографски, библиотечни и тематични справки,

от които 115 писмени и 557 краеведски
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АНАЛИТИЧНИ  ОПИСАНИЯ  В  МОДУЛ „СТАТИИ”
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САЙТ, СОЦИАЛНИ МРЕЖИ, МЕДИИ

САЙТ

Посещения 69 781 бр.

Активни статии 132 бр.

ФЕЙСБУК

Посещения 2597 бр.

Публикации, достигнали до 10 държави

МЕДИИ

Интервюта и публикации в медиите: 132 бр.

САЙТ

Посещения 69 781 бр.

Активни статии 132 бр.

ФЕЙСБУК

Посещения 2597 бр.

Публикации, достигнали до 10 държави

МЕДИИ

Интервюта и публикации в медиите: 132 бр.
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ОБУЧЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ
МЕТОДИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ

• Кампания „Обучение по компютърна грамотност 55+” – 9 групи
с 32 участници с обучител инж.Мартина Стойкова;

• Обучение с мобилни устройства – таблети и смартфони –
обучител Васил Тончев;

• Обучение “Електронни каталози” със студенти от РУ – обучител
Красимира Няголова;

• Библиотечно експертно-консултантско обучение за
библиотекари от област Силистра – обучител гл.библиотекар
Светомира Вачева;

• Кампания „Обучение по компютърна грамотност 55+” – 9 групи
с 32 участници с обучител инж.Мартина Стойкова;

• Обучение с мобилни устройства – таблети и смартфони –
обучител Васил Тончев;

• Обучение “Електронни каталози” със студенти от РУ – обучител
Красимира Няголова;

• Библиотечно експертно-консултантско обучение за
библиотекари от област Силистра – обучител гл.библиотекар
Светомира Вачева;
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МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ
И РЕГИОНАЛНИ СЪБИТИЯ

• „Към силистренските сиджили през Europeana и Национална библиотека” –
библиотечно – историческа презентация за Европейските дни на културно-
историческото наследство;

• „Европейско дърво на годината 2016” – Дъбът в Дунавския парк на Силистра – в
партньорство с Инициативен комитет от граждани и под патронажа на кмета на
общината д-р Юлиян Найденов и Общински съвет Силистра - проект за плакат и
флаери и участие в рекламна кампания – собствен бюджет;

• „Трансграничните библиотеки – модели на регионално европейско
сътрудничество” - подписано споразумение за сътрудничество с Окръжна
библиотека „Йоан Н. Роман” – гр. Констанца, Румъния за споделяне на опит,
работа по проекти и установяване на общи приоритети в областта на
библиотечното дело и дигитализацията;

• Буккросинг зона за международния празник "Book Crossing Day" - Пусни книга на
свобода за деня на книгата! www.bookcrossing.com;

• „Към силистренските сиджили през Europeana и Национална библиотека” –
библиотечно – историческа презентация за Европейските дни на културно-
историческото наследство;

• „Европейско дърво на годината 2016” – Дъбът в Дунавския парк на Силистра – в
партньорство с Инициативен комитет от граждани и под патронажа на кмета на
общината д-р Юлиян Найденов и Общински съвет Силистра - проект за плакат и
флаери и участие в рекламна кампания – собствен бюджет;

• „Трансграничните библиотеки – модели на регионално европейско
сътрудничество” - подписано споразумение за сътрудничество с Окръжна
библиотека „Йоан Н. Роман” – гр. Констанца, Румъния за споделяне на опит,
работа по проекти и установяване на общи приоритети в областта на
библиотечното дело и дигитализацията;

• Буккросинг зона за международния празник "Book Crossing Day" - Пусни книга на
свобода за деня на книгата! www.bookcrossing.com;
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 Участие в Маратона на 1024 деца, възрастни и ученици от
основните и средни училища, Дома за стари хора в Силистра и
Ресурсен център Алфатар; Прочетени над 900 страници от
любими книги;

Организирани дискусии „Блог, влог или книга” и екскурзии в
библиотеката;

Среща с аташето по културните въпроси при посолството на
САЩ , Тами Палчикоф , съвместно четене с деца от четвърти
клас на ОУ “Иван Вазов” .
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Общо събрание на Териториална секция Силистра
към Българска библиотечно-информационна
асоциация, Регионална библиотека;

 Изнесен семинар „Партньорство в действие”,
съвместно с читалищните библиотекари от
Община Дулово, с. Руйно;

Срещи с местната власт, Общински съвет;

 Учредително събрание на Обществен
консултативен съвет на територията на община
Силистра.
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„ Бисерче вълшебно”2016
Книжен празник, организиран от Регионалната библиотека с

финансовата подкрепа на Общински съвет-Силистра;

С участието на 360 деца, родители и ученици от област Силистра;
абсолютен победител по брой гласували деца в национален мащаб

е Силистра - 613 деца!

"Чети с мен“

“Нощ на магиите. Нощ на книгите за Хари Потър”

Международен ден на детската книга

Национална седмица на четенето
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• Национална кампания под егидата на зам.-председателя на
Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на
българската делегация в групата Мария Габриел, с подкрепата
на Българската библиотечно-информационна асоциация
евродепутат Мария Габриел с посещение в Брюксел за
победителя с най-много прочетени книги за 2015 г. –

• г-жа Наталия Бабаяшева (видеоклип, приз-сувенир и пътуване
до София от библиотечен бюджет);

• „Най-активен читател за 2015 в Детски отдел” -
дванайсетгодишната Елиз Ерджан Халилова (подаръчен ваучер
от библиотечния бюджет);

• „Най-активен читател за 2016 в Детски отдел” – Нежанка
Красимирова Йорданова / грамота и подаръчен ваучер от
библиотеката – празник с малките читатели в Детски отдел.

• Национална кампания под егидата на зам.-председателя на
Групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на
българската делегация в групата Мария Габриел, с подкрепата
на Българската библиотечно-информационна асоциация
евродепутат Мария Габриел с посещение в Брюксел за
победителя с най-много прочетени книги за 2015 г. –

• г-жа Наталия Бабаяшева (видеоклип, приз-сувенир и пътуване
до София от библиотечен бюджет);

• „Най-активен читател за 2015 в Детски отдел” -
дванайсетгодишната Елиз Ерджан Халилова (подаръчен ваучер
от библиотечния бюджет);

• „Най-активен читател за 2016 в Детски отдел” – Нежанка
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• „Луи Айер в България” – национално кооперирано издание с
участието на Р. Раднева и отделите по краезнание в Лом, Русе и
Силистра;

• „100 години от Първата световна война” – съвместна
програма с област Добрич и област Силистра, финансирана
от Сдружение с нестопанска цел „Изграждане на паметник на
ген. Иван Колев и загиналите за освобождението на Добруджа
през 1916 г.“ – издаване на фототипно издание на „Песни за
Добруджа“ от Любомир Бобевски и разпространение в
читалищните библиотеки на област Силистра.

• „Луи Айер в България” – национално кооперирано издание с
участието на Р. Раднева и отделите по краезнание в Лом, Русе и
Силистра;

• „100 години от Първата световна война” – съвместна
програма с област Добрич и област Силистра, финансирана
от Сдружение с нестопанска цел „Изграждане на паметник на
ген. Иван Колев и загиналите за освобождението на Добруджа
през 1916 г.“ – издаване на фототипно издание на „Песни за
Добруджа“ от Любомир Бобевски и разпространение в
читалищните библиотеки на област Силистра.
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БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ В СИЛИСТРА

• „Благослов за здраве и благополучие” - Лазарки от ЦДГ
„Иглика” и „Легенди от Силистренския край”;

• СНЦ „Двойна радост” - Празник на близнаците в
Библиотеката;

• „Великденска радост” - Великденска работилница в Детски
отдел;

• „Коледна магия” - Коледна екоработилница за деца в
Детски отдел;

• „Царство на царствата” - Състезание в ОУ „Св.св.Кирил и
Методий”;

• „Благослов за здраве и благополучие” - Лазарки от ЦДГ
„Иглика” и „Легенди от Силистренския край”;

• СНЦ „Двойна радост” - Празник на близнаците в
Библиотеката;

• „Великденска радост” - Великденска работилница в Детски
отдел;

• „Коледна магия” - Коледна екоработилница за деца в
Детски отдел;

• „Царство на царствата” - Състезание в ОУ „Св.св.Кирил и
Методий”;
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• Читалня в Дунавския парк” – 7, 8 и 9 септември 2016 г.

• „Приказни небивалици” - Арт пленер пред библиотеката с млади
творци от ОДК - школата на художника Вихрен Йорданов;

• „Пътуване в античността” – Уроци по литература в
библиотеката за ученици от ЕГ с презентации и театрални етюди;

• „Значение на буквите ѣ и Ѫ” - Елеонора Горанова с  лекция за
произхода и значението на отстранените преди правописната
реформа български букви;

• „ Моцарт – детето- чудо” – Музикална вечер на отдел
„Изкуство” с ученици от горен курс ОУ „Н. Й. Вапцаров”;

БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ В СИЛИСТРА

• Читалня в Дунавския парк” – 7, 8 и 9 септември 2016 г.

• „Приказни небивалици” - Арт пленер пред библиотеката с млади
творци от ОДК - школата на художника Вихрен Йорданов;

• „Пътуване в античността” – Уроци по литература в
библиотеката за ученици от ЕГ с презентации и театрални етюди;

• „Значение на буквите ѣ и Ѫ” - Елеонора Горанова с  лекция за
произхода и значението на отстранените преди правописната
реформа български букви;

• „ Моцарт – детето- чудо” – Музикална вечер на отдел
„Изкуство” с ученици от горен курс ОУ „Н. Й. Вапцаров”;
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 „Литературното ателие „Матилда”;

 Творческо ателие „Фантазия”;

 Млади художници;

 Филмов маратон;

 Приказки от стария грамофон;

 Да се хванем на хорото;

 Мисия „Динозавър”;

 „ Приказни небивалици в рисунки пред библиотеката” и съпътстваща изложба;

 „Весел Карнавал!” – посветен на рождението на  Роалд Дал и  закриване на Лято
в библиотеката.

БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ В СИЛИСТРА

ЛЯТО В БИБЛИОТЕКАТА
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 „Литературното ателие „Матилда”;

 Творческо ателие „Фантазия”;

 Млади художници;

 Филмов маратон;

 Приказки от стария грамофон;

 Да се хванем на хорото;

 Мисия „Динозавър”;

 „ Приказни небивалици в рисунки пред библиотеката” и съпътстваща изложба;

 „Весел Карнавал!” – посветен на рождението на  Роалд Дал и  закриване на Лято
в библиотеката.



• „Потоп, динозаври, вкаменелости” - 3 лекции с Дарин Иванов(Русе) и
съпътстваща изложба от фосили

• „Дино фейс и боди арт”

• „Гипсозавър”

• „Динозавърче в яйце”

• „Нарисувай с тебешир”

• „Потърси съкровище”

• „Селфи с динозавър”

• „Снимка с динозавър”(3-метров макет)

• „Стани кръстник на динозъра”

• „Велко-хубавелко Ви поздравява в библиотеката!”

БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ В СИЛИСТРА

МИСИЯ “ДИНОЗАВЪР”
• „Потоп, динозаври, вкаменелости” - 3 лекции с Дарин Иванов(Русе) и

съпътстваща изложба от фосили

• „Дино фейс и боди арт”

• „Гипсозавър”

• „Динозавърче в яйце”

• „Нарисувай с тебешир”

• „Потърси съкровище”

• „Селфи с динозавър”

• „Снимка с динозавър”(3-метров макет)

• „Стани кръстник на динозъра”

• „Велко-хубавелко Ви поздравява в библиотеката!”
Отчет за дейността на РБ “Партений Павлович” 2016



-

• Представяне на енциклопедията „България в Първата световна война
1914 - 1918” – Милен Куманов и Тодор Тодоров;

• Представяне на две нови книги на Петър Кънев: „Българската изгора
на Лев Толстой” и “Олимпийско-компютърно-рецидивистичният"
Алфатар и възпитаниците му преди 9 септември 1944 на
европейски университети”;

• Представяне на детската книжка  «По стъпките на Патилан, смело
крачи Вежливан» ОУ «Св.св.Кирил и Методий»;

• Представяне на книгата на Стойчо Станев „Кръвна група – нулева”;

• Творческа среща с Валентин Йорданов;

БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ В СИЛИСТРА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ
-

• Представяне на енциклопедията „България в Първата световна война
1914 - 1918” – Милен Куманов и Тодор Тодоров;

• Представяне на две нови книги на Петър Кънев: „Българската изгора
на Лев Толстой” и “Олимпийско-компютърно-рецидивистичният"
Алфатар и възпитаниците му преди 9 септември 1944 на
европейски университети”;

• Представяне на детската книжка  «По стъпките на Патилан, смело
крачи Вежливан» ОУ «Св.св.Кирил и Методий»;

• Представяне на книгата на Стойчо Станев „Кръвна група – нулева”;

• Творческа среща с Валентин Йорданов;



• Представяне на книгата „Мъгла” от Георги Митев;

• Презентиране „Сама по пътя – 2” на Дими Борисова;

• Светът на Кавафис и гръцката поезия. Среща с преводача Костас
Марицас (Оман);

• Творческа вечер с Христо Згуров, председател на Пловдивския
филиал на Съюза на независимите български писатели;

• Представяне на книгата „Мигове споделени” от Димитрина
Христова;

• Творческа среща с Димитър Бочев;

БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ В СИЛИСТРА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИ

• Представяне на книгата „Мъгла” от Георги Митев;

• Презентиране „Сама по пътя – 2” на Дими Борисова;

• Светът на Кавафис и гръцката поезия. Среща с преводача Костас
Марицас (Оман);

• Творческа вечер с Христо Згуров, председател на Пловдивския
филиал на Съюза на независимите български писатели;

• Представяне на книгата „Мигове споделени” от Димитрина
Христова;

• Творческа среща с Димитър Бочев;
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БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ В СИЛИСТРА

ИЗЛОЖБИ

През годината в изложбените пространства на библиотеката са
аранжирани и публично представени 42  изложби – тематични,
библиотечни, гостуващи - с материали от фонда на библиотеката,
произведения на силистренски млади и утвърдени художници,
приложници, фотографи.

• ” Шедьоври от картинните галерии”;

• ”Българска хералдика”;

• ” Символи  на  българската държавност – гербове, печати, монети и
банкноти по нашите земи, от античността до наши дни”;

• „Изкуството на цветните картички;

• Авторска изложба  на младата художничка Мириам Десимирова;

През годината в изложбените пространства на библиотеката са
аранжирани и публично представени 42  изложби – тематични,
библиотечни, гостуващи - с материали от фонда на библиотеката,
произведения на силистренски млади и утвърдени художници,
приложници, фотографи.

• ” Шедьоври от картинните галерии”;

• ”Българска хералдика”;

• ” Символи  на  българската държавност – гербове, печати, монети и
банкноти по нашите земи, от античността до наши дни”;

• „Изкуството на цветните картички;

• Авторска изложба  на младата художничка Мириам Десимирова;
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• ”Динозаври и фосили”;

• „История на християнството по българските земи”;

• „90 години от издаването на книгата „Монетите и
монетарниците на Сердика” от Никола Мушмов”;

• “Коледни вълшебства - подаръци за всички”

• Изложба на Фотоклуб „Laterna in Magika” при НЧ
”Доростол -1870”;

• „Бяло Рождество” - изложба на детски рисунки;

БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ В СИЛИСТРА

ИЗЛОЖБИ

• ”Динозаври и фосили”;

• „История на християнството по българските земи”;

• „90 години от издаването на книгата „Монетите и
монетарниците на Сердика” от Никола Мушмов”;

• “Коледни вълшебства - подаръци за всички”

• Изложба на Фотоклуб „Laterna in Magika” при НЧ
”Доростол -1870”;

• „Бяло Рождество” - изложба на детски рисунки;
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• Регионален конкурс за рисунка на Регионална библиотека „П.Павлович” - "Моят
любим герой от книгите на Роалд Дал“;

• Регионален конкурс "Възкресението" – за рисунки, есе, стихотворение
съвместно с Фондация „Приятели на България”;

• Регионален конкурс "Бяло Рождество" – за рисунки, съвместно с Фондация
„Приятели на България”;

• Областен конкурс „Писмо до моя любим литературен герой” – ІІІ-ІV клас с РИО
на МОН;

• Национален ученически конкурс за есе „Лицата на миграцията” от ЕНП с
посещение в Европарламента за ученици 8-9 клас (победител от ПГ
„Ат.Буров”/Силистра);

• Национален ученически конкурс „Слънчевите фолклорни руни в българските
носии и тъкани”;

БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ В СИЛИСТРА

ИЗЛОЖБИ
• Регионален конкурс за рисунка на Регионална библиотека „П.Павлович” - "Моят

любим герой от книгите на Роалд Дал“;

• Регионален конкурс "Възкресението" – за рисунки, есе, стихотворение
съвместно с Фондация „Приятели на България”;

• Регионален конкурс "Бяло Рождество" – за рисунки, съвместно с Фондация
„Приятели на България”;

• Областен конкурс „Писмо до моя любим литературен герой” – ІІІ-ІV клас с РИО
на МОН;

• Национален ученически конкурс за есе „Лицата на миграцията” от ЕНП с
посещение в Европарламента за ученици 8-9 клас (победител от ПГ
„Ат.Буров”/Силистра);

• Национален ученически конкурс „Слънчевите фолклорни руни в българските
носии и тъкани”;
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ПРОЕКТИ
НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА - СИЛИСТРА

НАЦИОНАЛНИ
1.„Библиотеките днес” - организиране и участие в Национален форум 29-
30 ноември 2016 г. по договор ФБМГ-14 / 11.11.2016 г. : Представители на 33
библиотеки от област Силистра; 1960 лв. от Фондация „Глобални
библиотеки – България”;

2.„Пътят към библиотеките” – обозначаване на пътя до обществените
библиотеки в населените места с указателни табели от Фондация
„Глобални библиотеки – България” 01.08.2016 г. – 01.11.2016 г.: 10 бр. табели
с двуезичен надпис и 10 бр.стълбове, доставени от ФГББ; монтаж – Община
Силистра.

ПРОДЪЛЖАВАЩИ:

3.„Регионална експертно-консултантска и информационна дейност в
област Силистра” – проект с Министерство на културата по договор №
РД11-00-231/02.12.2016 г. Срок: 6 месеца 02.12.2016 – 31.05.2017 г.; - 5000.00
лв. ;

4.„Библиотечен портал за достъп до информация за здравни и
транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан.” - Повишаване на
обществената осведоменост в областта на здравните услуги и на
транспорта в регион Силистра,чрез създаване на партньорски
библиотечен Е-портал./ по договор МК-ДБФ-15/ 15.09.2016 г. С финансовото
съдействие на Фондация „Глобални библиотеки – България” и
Министерство на културата / Общо 4656 лв.: 3880 лв. ФГББ и 776 лв. – РБ
«Партений Павлович». Срок: 31 март 2016 г.

НАЦИОНАЛНИ
1.„Библиотеките днес” - организиране и участие в Национален форум 29-
30 ноември 2016 г. по договор ФБМГ-14 / 11.11.2016 г. : Представители на 33
библиотеки от област Силистра; 1960 лв. от Фондация „Глобални
библиотеки – България”;

2.„Пътят към библиотеките” – обозначаване на пътя до обществените
библиотеки в населените места с указателни табели от Фондация
„Глобални библиотеки – България” 01.08.2016 г. – 01.11.2016 г.: 10 бр. табели
с двуезичен надпис и 10 бр.стълбове, доставени от ФГББ; монтаж – Община
Силистра.

ПРОДЪЛЖАВАЩИ:

3.„Регионална експертно-консултантска и информационна дейност в
област Силистра” – проект с Министерство на културата по договор №
РД11-00-231/02.12.2016 г. Срок: 6 месеца 02.12.2016 – 31.05.2017 г.; - 5000.00
лв. ;

4.„Библиотечен портал за достъп до информация за здравни и
транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан.” - Повишаване на
обществената осведоменост в областта на здравните услуги и на
транспорта в регион Силистра,чрез създаване на партньорски
библиотечен Е-портал./ по договор МК-ДБФ-15/ 15.09.2016 г. С финансовото
съдействие на Фондация „Глобални библиотеки – България” и
Министерство на културата / Общо 4656 лв.: 3880 лв. ФГББ и 776 лв. – РБ
«Партений Павлович». Срок: 31 март 2016 г.
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„ПОСЛАНИЦИ НА БИБЛИОТЕКИТЕ В ЕС”
И „МОДЕРНИ ЕВРОПЕЙСКИ БИБЛИОТЕКИ”

5.„Ако животните можеха да говорят” – конкурс за есе на
Регионална библиотека – Силистра в сътрудничество с г-н Емил
Радев, Посланик на библиотеките в ЕС. Награди - посещение на
победителя в конкурса Тихомир Живков Тодоров, в Европейския
парламент;

6.”На животните с любов” – конкурс за рисунка на Регионална
библиотека – Силистра / с предметни награди, осигурени от г-н
Емил Радев, Посланик на библиотеките в ЕС;

7.„Европейски хоризонти” – участие на представител на РБ
„Партений Павлович” Васил Тончев, в проект на евродепутат
Емил Радев: „Книжовното наследство - от буквата до
дигиталната библиотека”. Презентиране дейността на
Регионална библиотека „Партений Павлович” на 24 май 2016 г.,
както и на РБ «П.Славейков» - Варна, пред европейски депутати
и Посланици на библиотеките в ЕС;

ПРОЕКТИ
НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА - СИЛИСТРА

5.„Ако животните можеха да говорят” – конкурс за есе на
Регионална библиотека – Силистра в сътрудничество с г-н Емил
Радев, Посланик на библиотеките в ЕС. Награди - посещение на
победителя в конкурса Тихомир Живков Тодоров, в Европейския
парламент;

6.”На животните с любов” – конкурс за рисунка на Регионална
библиотека – Силистра / с предметни награди, осигурени от г-н
Емил Радев, Посланик на библиотеките в ЕС;

7.„Европейски хоризонти” – участие на представител на РБ
„Партений Павлович” Васил Тончев, в проект на евродепутат
Емил Радев: „Книжовното наследство - от буквата до
дигиталната библиотека”. Презентиране дейността на
Регионална библиотека „Партений Павлович” на 24 май 2016 г.,
както и на РБ «П.Славейков» - Варна, пред европейски депутати
и Посланици на библиотеките в ЕС;
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И през 2016 година работата по проекти имаше два основни
акцента – подобряване на материалната база на библиотеката и
привличане на общественото внимание към дейностите й.
Реализирахме значими проекти - със собствен бюджет, с цел
обновяване и модернизиране на материалната база на
библиотеката – Филиал-2 и конферентна зала „Диоген Вичев”:

8.„Модерната библиотека: Филиал-2” - Подобряване на енергийната
ефективност чрез саниране, отопление и осветеност за създаване на
комфортни условия за читатели и служители;(февр.-март 2016)

9.„Под дървото на Знанието в модерната библиотека” – проект за
обновяване и модернизиране на интериора в конферентна зала
„Диоген Вичев” на Регионална библиотека(окт.-дек.)

ПРОЕКТИ
НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА - СИЛИСТРА

СОБСТВЕН БЮДЖЕТ
И през 2016 година работата по проекти имаше два основни

акцента – подобряване на материалната база на библиотеката и
привличане на общественото внимание към дейностите й.
Реализирахме значими проекти - със собствен бюджет, с цел
обновяване и модернизиране на материалната база на
библиотеката – Филиал-2 и конферентна зала „Диоген Вичев”:

8.„Модерната библиотека: Филиал-2” - Подобряване на енергийната
ефективност чрез саниране, отопление и осветеност за създаване на
комфортни условия за читатели и служители;(февр.-март 2016)

9.„Под дървото на Знанието в модерната библиотека” – проект за
обновяване и модернизиране на интериора в конферентна зала
„Диоген Вичев” на Регионална библиотека(окт.-дек.)
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ПАРТНЬОРСТВА

„Библиотеката – място за всеки“ - културни параметри на партньорство с
Общински съвет – Силистра: Среща с председателя на Общински съвет –
Силистра д-р Мария Димитрова и членовете на Постоянната комисия по
"Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред и
сигурност, граждански права, предложения, жалби и борба с корупцията"
за необходимостта от осигуряване на допълнителен сграден фонд за
дейностите на библиотеката, за проблеми с настоящата материално-
техническа база и въпроси за технологичната обезпеченост с модерна
компютърна техника.
- Регионалната библиотека предоставя възможност за жителите на Община
Силистра да четат в хартиен оригинал протоколите от редовните сесии на
Общински съвет – Силистра.
-„Изграждане модел за представяне на дигиталното съдържание в
обществените библиотеки в България” - Споразумение за коопериран
проект с Националната библиотека „Св.Св.Кирил и Методий” и
регионалните библиотеки;
-„Трансграничните библиотеки – модели на регионално европейско
сътрудничество” - Подписано споразумение за сътрудничество с Окръжна
библиотека „Йоан Н. Роман” – гр. Констанца, Румъния, за споделяне на
опит, работа по проекти и установяване на общи приоритети в областта на
библиотечното дело и дигитализацията.
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опит, работа по проекти и установяване на общи приоритети в областта на
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 Участие на Красимира Няголова в групата библиотекари-иноватори за обмяна на
опит в обществената библиотека в Осло, Норвегия;

 Участие на Светла Ангелова и Дияна Георгиева в четвъртата национална
конференция , кръг „С децата“ на фондация „Америка за България“;

 Участие на Милена Енчева в „Тренингово обучение за консултанти по
библиотерапия" на ББИА в Търговище;

 Участие на Светомира Вачева в Национална конференция на ББИА «Динамични
библиотеки – достъп, развитие, промяна» в София;

 Участие на Мануела Енчева - Национална кръгла маса „Стандартизацията в
библиотеките“- София;

КВАЛИФИКАЦИЯ
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- Участие в Национална научна конференция с международно участие „Виното –
история и вдъхновение”, Регионална библиотека „Любен Каравелов” гр. Русе, с
презентация от Даниела Недялкова „Виното като арт-медиатор”;

- Участие на Красимира Няголова в работна визита в Осло, за проучване на
библиотечната система и посещение на няколко обществени библиотеки, с цел
разработка на модел(ФГББ) за „Библиотека за тийнейджъри”, адаптиран и
адекватен за България;

- Участие на Вела Дочева в счетоводен семинар;

- Участие на Мануела Енчева в обучение на ФГББ по предоставяне на
административни електронни услуги „Въведение в електронното управление”;

- Участие на Светомира Вачева в семинар на РС-ТМ за въвеждане на нов модул,
свързан с услугите на библиотеката в Интернет „Моята AB библиотека” -
читателски заявки за справки, заемане и презаписване на библиотечни единици в
читателския картон.

.

КВАЛИФИКАЦИЯ
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.
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 Мануела Енчева – участие в Петнадесетата национална научна конференция
"Библиотеки - четене - комуникации" с международно участие на тема
"Дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческо наследство"-
Велико Търново;

 инж. Мартина Стойкова - обучителен семинар на тема „Електронна платформа
за обучение на възрастни в Европа – споделяне на съдържание”- Пловдив;

 инж. Мартина Стойкова - участие в ХХІІІ есенен семинар на РС-ТМ „АБ – днес и
утре”- Велинград;

 инж. Мартина Стойкова – участие в Национална кръгла маса „Достъп до
книжовното културно-историческо наследство чрез библиотеките”- Габрово;

 Васил Тончев – участие във форум "Книжовното наследство - от буквата до
дигиталната библиотека" – ЕП, Брюксел

КВАЛИФИКАЦИЯ
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МАТЕРИАЛНА БАЗА
Със собствени бюджетни средства са извършени подобрения на библиотеката

през 2016 г., създадени са по добри условия за работа на библиотечните специалисти и
на потребителите:

 Закупени 2 бр. климатици – Филиал и СИЦ и ремонтиране на 2 бр. климатици –
Филиал и ДО;

 Основен ремонт на помещенията на Филиала – подмяна на осветителни тела и
дограма, ламинат, санитарен фаянс;

 Закупени бюра – ДО, Текуща читалня,  Изкуство, Краезнание,  Счетоводство и
Филиал-2 и закупени 4 офис стола за служители;

 Компютъризирани 3 работни места  и закупен 1 бр. скенер;

 Реконструкция на LAN мрежа и автоматизиран видеоброяч на посещения;

 Ново обзавеждане на зала „Диоген Вичев” – столове с конферентни масички,
модулна заседателна маса, стенен прожекционен екран, стелаж за книги
„Дърво на знанието”.
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Финансиране на библиотеката – общо 429 738 лв.
- от бюджета 414 253 лв.
- от собствени приходи 4645 лв.
- проекти 10 840 лв.
- остатък към 01.01.2017 г. 27 067 лв.

Материална база на библиотеката
- обща разгъната площ 1813 м2

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
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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


