Отчет за 2016 г.
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ”
СТАРА ЗАГОРА

Организационна структура

нови
длъжности
Графичен
дизайнер
Оператор
копирна
техника

Персонал
• 33 щатни бройки
• 4 общински служители
• 1 служител по програми за временна
заетост

29 библиотекари, от които:
• 23 с библиотечно образование
• 6 с друго висше образование
‐ от които 5 са с допълнителна
библиотечна квалификация

25 доброволци
и много
съмишленици

Персонал - продължаваща квалификация
• 2 обучения към ЦПОБ: „Изследване потребностите
на читателите и местните общности“
и „Библиотеките и поколението Z:
предизвикателства и възможности“
• Обучение по проект на Фондация „Глобални
библиотеки – България“: „Предоставяне на
административни електронни услуги от
обществени библиотеки“

• Обучение „Практически акценти при прилагане на
СФУК“
• Семинари (РС-ТМ, Гьоте институт и др.)
• Тиймбилдинг
• 2 Национални обучения на консултанти по
библиотерапия към ЦПОБ

Обучители
Автори на статии
Презентатори

Основни дейности
Библиотечно и информационно обслужване
Комплектуване и каталогизация
Информационни технологии
Опазване на библиотечните фондове
Методическа дейност
Издателска дейност
Подготовка и участие в библиотечни програми, включително културни
Маркетинг и връзки с обществеността

Комплектуване и каталогизация
Библиотечен фонд

2016

Набавени библиотечни документи
‐ книги
‐ периодични издания
‐ графични издания
‐ картографски издания
‐ нотни издания
‐ дискове
‐ грамофонни плочи
‐ за временно ползване

3983
3258
577
45
0
20
22
45
16

Текущо получавани периодични издания
Отчислени библиотечни документи
Заменени библиотечни документи
Прехвърлени библиотечни документи
Библиотечен фонд към 31 декември

197
608
48
1148
433909

Набавени библиотечни документи
Година

Общо

Покупка

Дарение

Абонамент

Депозит

2016

3983

1746

1807

366

64

Стойност

46451.49

20953.80

19480.09

5280.02

737.58

2015

3623

1243

1762

362

256

Стойност

40281.49

16083.92

16260.05

5235.00

2702.52

Библиотечно и информационно обслужване
читатели

до 14 г.

посещения
56769

49982

Постоянни
читатели
3315
Временни читатели

176
Население
на града
136 915
3491

3633
1027

1106

2016

2015

Библиотечно и информационно обслужване
2016

Заети библиотечни документи

132 931

• книги

82 248

• периодични издания

49 679

• графични издания

370

• некнижни документи

251

• други

383

Заемни зали

72 434

Читални зали

60 497

Библиотечно и информационно обслужване
• Устни справки
• Писмени справки
• Дистанционни услуги

 над 410 сканирани страници

2016
5 448
20
76

• Ксерокопиране

 над 3500 страници

• Резервации

• Междубиблиотечно заемане

1 018

53

 Изпълнени заявки

46

 Получени заявки

14

Информационни технологии
• 64 компютъризирани работни места
•

19 компютъра за потребители с интернет достъп

• 10 ъпгрейдвани компютъра
• 3 нови компютъра с монитори

• 3 нови WiFi точки
• Букскенер
• Реорганизация на цялата компютърна мрежа

---------------Автоматизирана библиотека
- Нови записи и редактиране на съществуващи

- Ретроконверсия

- Редакция на класификатори

Уникални потребители
на интернет
• 2016 – 291
Посещения в
библиотеката за
ползване на компютър и
интернет
• 2016 – 4765

Опазване на библиотечните фондове
• Хранилища
• Подвързия
• периодични издания
• книги

• Информирани закъснели читатели
• Инвентаризация
 Читалня Точни и приложни науки – 6 116 б.д.
 Справочен фонд на Детски отдел – 1 066 б.д.

161 тома
4170 тома
997

Нови услуги
• Семинари по програмиране за деца – 7 бр.
• С „9 месеца“ на училище – месечно
• ИКТ курс за 60+ – 2 бр.

• Библиотерапевтично консултиране

Издателска дейност
• Наръчник за консултанти по библиотерапия (библиотекари)
Издание на Фондация „Глобални библиотеки – България“
• Календар 2017 – подбрани дати, годишнини и събития

• Седмичен електронен бюлетин – 33 бр.

Библиотечни програми
• Временни и постоянни библиотечни
витрини и изложби – 78
• Културни, образователни и обществени събития – 240






представяне на автори и книги - 38
изложби – 28
концерти - 46
филми – 60
други

• Събития за деца – 22 (лятно арт-ателие и др.)

• Участници – над 21 620
Партньори…

Събития…
• Отбелязване 100 г. футболен клуб „Берое“
• Цикъл срещи на Музикално общество „Борис Христов“

• Национален кулинарен форум за модерна кухня „Еволюция на вкуса”
• IV фестивал на камерната музика

• Празник на детските градини от региона „Куфар с приказки“
• Национална конференция на археолозите
• IV Международен филмов фестивал за ново европейско кино „Златната липа“
• V Международен фестивал „Джаз форум Стара Загора“
• IX Клавирен конкурс „Класика и съвременност”

• Панорама на планинарското кино
• ФОБИ, Международен ученически франкофонски фестивал, Дни на Корея,
Благотворителни концерти и базари и др.

Добри партньорства
• Културни институти: Регионален исторически музей, Държавен архив,
Държавна опера, Държавен куклен театър, Художествена галерия,
Драматичен театър, Радио Стара Загора

• Библиотека „Родина“ и други библиотеки
• РУО и Училища от Стара Загора и региона
• Международен младежки център, Център за подкрепа на личностното
развитие
• Книжарници и издателства

• Фондация „Етносвят – България“
• СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора“
• СНЦ „Зелени Балкани“
• Фондация „Институт по съвременна психология и др.

Участие в проекти и програми
• Реализирани проекти

 1 към Фондация „Глобални библиотеки – България“
 5 по Културен календар на Община Стара Загора

• Разработени

 7 по Културен календар на Община Стара Загора

• Регистрация на СНЦ „Библиофония“
--------------Национални кампании
• Маратон на четенето
• Национална библиотечна седмица
• Европейска нощ на литературата
• Читател на годината 2016

Наградата “Бисерче
вълшебно”
Читателска щафета
Анкетни проучвания

Маркетинг и връзки с обществеността
• Интернет страница





Бюлетин Нови книги
Попитай библиотекаря
Културен календар
Бюлетин Събития

• Социални мрежи

• Анкети на потребители
• Прессъобщения
• Авторски статии

• Медийни участия
• Рекламни материали –
плакати, покани, дипляни,
флаери, грамоти и др.

Сайтът има 16 003 посещения през
2016 г. Потребители са 8 669, като от
тях 44% са нови за периода.
Посетителите остават средно около
2:05 минути на сайта. Разгледани са 32
016 страници. През годината всеки от
посетителите е прочел средно по 2,12
страници от сайта. 92% от
посещенията са от България, като
посещенията от Великобритания, САЩ
и Русия са между 1 и 1,5% от общите за
всяка от страните.
Фейсбук страницата
на библиотеката е посетена
199 144 пъти.

Методическа дейност
• Анкетни проучвания

4

• Курсове

3

• Регионални семинари

2

• Работни срещи

150

• Работни срещи с обучение и практика

151

• Посещения на място

122

• Консултации

150

• Други инициативи

Изпратени информационни материали
Участници в методически дейности

3

150
1656

Споделени добри практики
Участие на специалисти от библиотеката в:

• Кръгла маса на тема „Книгите за тийнейджъри излизат от зоната на
здрача”
• Първи национален панаир на музейната книга – Етъра
• Национална кръгла маса „Стандартизацията в библиотеките“
• Семинар за библиотекари в немски читални и културни центрове в
България, Румъния, Босна и Херцеговина, Молдова и Македония – РБ Русе
• Национална кръгла маса „Достъп до книжовното културно-историческо
наследство чрез библиотеките“ – РБ Габрово
• Национален форум „Библиотеките днес” 2016, организиран от Фондация
„Глобални библиотеки – България“ и др.

Читатели на годината 2016
Читатели до 14 години
• Петър Димитров Димитров

Читатели над 14 години
• Румяна Валентинова Попова
• Матена Димитрова Бонева
• Николина Златева Иванова
• Христо Петров Нунев – Читател на годината

Най-възрастен активен читател: Златка Динева Матева – 90 г.
Най-млад активен читател: Катрин Миленова Янева – 2 г.

Дарения и дарители
• Компания КонтурГлобал – абонамент за 4 пер. изд-я в областта на
енергетиката, 3 компютъра и 70 стола

• Институции дарители: Туристическо дружество „Сърнена гора“, Съюз на
учените – Стара Загора, Национален фонд „Култура“, Фондация „Петко
Стайнов“, Община Стара Загора и др.
• Дарители на библиотечни документи: арх. Веселин Беров, Тодор Христев,

Христо Николов, Орлин Лучев, Ангел Филипов, доц. д-р Людмил
Георгиев, Трифон Митев, Светла Шапкалова, Наньо Грозев, Станимира
Донова и др.

Другите за нас
• Плакети и Грамоти
• Благодарствени писма

• Обратни връзки по имейл
• Национална награда „Христо Г. Данов” за 2016
Над 50 обратни връзки и отзиви, в които потребителите благодарят за
„изчерпателната информация”, „за съдействието и коректността”, „за помощта и
старанието”„за проявеното отношение към моето запитване”, „проявеното
разбиране и съдействие”, „добре свършената работа”.
2 дарителски кампании за хора в нужда – събрани са над 3000 лв.

Административностопански дейности

Материална база
• Ремонт на тръбите за извеждане на дъждовните води
• Ремонт и обзавеждане на Справочен отдел и Краезнание
• Ремонт и обзавеждане на Детски отдел
• Ремонт на изложбена ниша, фоайе първи етаж

• Столове за потребители и служители
• Укрепване на седалки първи ред
• Ремонт на климатици и др.
 Нужда от ремонт на стаи на сутеренен етаж и Ч2 от течове

Бюджет – приходи
2016

• Държавна дейност
• Общинско финансиране


издръжка



културен календар

454 036 лв.
52 296 лв.
45 000 лв.
7 296 лв.

• Собствени приходи

19 014 лв.



такси и услуги

15 664 лв.



наеми

3 350 лв.

• Програми за осигуряване на заетост

3 304 лв.

• Проекти

4 881 лв.

• Регионална дейност

5 500 лв.

---------------

Всичко приходи: 539 031 лв.

Бюджет – разходи
2016

• Фонд Работна заплата
 Средна месечна брутна заплата

• Разходи за издръжка






Облекло
Библиотечни документи
Материали
Вода, ел. енергия
Външни услуги
o

Абонамент периодични издания

 Текущ ремонт
 Командировки

353 185 лв.
704,97 лв.

184 564 лв.
4 368 лв.
20 990 лв.
24 264 лв.
46 031 лв.
62 698 лв.
11 535 лв.
22 918 лв.
3 294 лв.

• Такса битови отпадъци

713 лв.

• Данък върху приходите

569 лв.

---------------

Всичко разходи: 539 031 лв.
Преходен остатък: 7 682 лв.

Не остана време за….
• Нови Правила за обслужване на читателите и Правилник за вътрешния
трудов ред
• Нови рубрики и функционалности на сайта

• Програма за информационна грамотност на потребителите
• Отваряне на Детски отдел в съботните дни
• Създаване на Обществен съвет…

В свободното време…
Дамски хор „Библиофония“
Театрална студия „Игра“
Клуб за народни танци

