Отчет за 2017 г.
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ”
СТАРА ЗАГОРА

Организационна структура

Ново
Направление
Срещи и събития
Хигиенист

Персонал
• 33 щатни бройки
• 4 общински служители: 3 хигиенисти и
1 разпоредител
• 2 служители по програми за временна
заетост: информатор и технически
сътрудник
• 3 човека на граждански договори
28 библиотекари, от които:
• 22 с библиотечно образование
• 6 с друго висше образование
‐ от които 4 са с допълнителна
библиотечна квалификация

27 доброволци
и много
съмишленици

Персонал - продължаваща квалификация
•

Прилагане на УДК, изд. 2017 в класификационната и каталожната
практика на библиотеките – НБКМ

•

Обучения по проекти на Фондация „Глобални библиотеки –
България“: Глобално образование за Глобалните библиотеки;
Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и
служители в общинските библиотеки

•

Работа с програмите Mailchimp, Microsoft Publisher за създаване
на рекламни материали за библиотеката

•

Изграждане на умения за застъпничество, лобиране и връзки с
местната власт и общност

•

Работа с програмата LIMB за обработка на изображения

•

Обучение за обучители на възрастни

•

Работа с Уикипедия на библиотекари и архивисти

•

Семинари, свързани със счетоводната отчетност за бюджетния
сектор

•
•

Обучение по ЗБУТ
Други семинари (РС-ТМ, Гьоте институт и др.)

Обучители
Автори на статии
Презентатори
------------------• Обучения по информационна
грамотност за ученици по проект
„Твоят час”
• Практикуми за библиотекари без
професионален опит
• Обучение ИКТ за библиотекари без
професионален опит
• Работа с програмите Mailchimp,
Microsoft Publisher за създаване на
рекламни материали за библиотеката

Обучение на библиотекари със средно
образование за придобиване на професия
• На 17 юли 2017 г. стартира обучение –
дистанционна форма – организирано от
лицензирания Център за професионално обучение
към Асоциацията „Съвременни читалища“, в което
участват 7 библиотекари от читалищата в област
Стара Загора, подкрепени от фондация „Глобални
библиотеки – България“.
• На 31 август 2017 г. по ОП „Развитие на човешките
ресурси“ (Проект „Ваучери за заети лица”)
стартира обучение – присъствена форма – на 5
библиотекари от читалищата в област Стара
Загора, организирано от лицензирания Център за
професионално обучение към Асоциацията
„Съвременни читалища“.

12 обучаеми
960 часа, от които
542 теория
418 практика

14 обучители от РБ

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

2017

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

3285
2460
646
10
0
10
103
0
56
218

Отчислени библиотечни документи
Заменени библиотечни документи
Прехвърлени библиотечни документи
Библиотечен фонд към 31 декември

5294
35
244
431900

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

2017

3285

1365

1448

472

0

Стойност

42177.49

18999.97

15904.33

7273.19

0

Библиотечно и информационно обслужване

Постоянни
читатели
3308
Временни читатели
144
Население
на града
136 781

Библиотечно и информационно обслужване
2017
Заети библиотечни документи

89 921

• книги

75 215

• периодични издания

14 064

• графични издания

229

• некнижни документи

203

• други

210

Заемни зали

70 476

Читални зали

19 445

Библиотечно и информационно обслужване
2017
• Устни справки

5 300

• Писмени справки

27

• Дистанционни услуги

82

 над 155 изпратени материала
 над 943 сканирани страници

• Ксерокопиране
 над 8000 страници

• Резервации

1068

• Междубиблиотечно заемане
 Изпълнени заявки

18

 Брой документи

35

Информационни технологии
64 компютъризирани работни места
• 19 компютъра за потребители с интернет достъп
2017
• 4 сървъра
• 3 компютъра с монитори, 4 компютъра, 1 монитор, 1 лаптоп
• 1 принтер, 1 мултифункционално устройство, 1 копирна
машина
• 3 UPS
• LIMB – Софтуер за обработка на изображения за дигитални
библиотеки
---------------Автоматизирана библиотека
- Нови записи и редактиране на съществуващи
- Ретроконверсия (2300 тома пер. издания)
- Редактиране на класификатор УДК
Планирана дигитализация
– Сканирани вестници 860 файла; книги 780 файла

Уникални потребители на
интернет
• 2017 – 371
Посещения в библиотеката
за ползване на компютър и
интернет
• 2017 – 3642
• Обучени потребители на
ИКТ
• индивидуално – 466
• групови обучения – 54
 участници – 262
– над 60 год. – 13

Опазване на библиотечните фондове
• Хранилища

пренареждане
пребазиране

• Подвързия
• периодични издания
• книги от Подръчен и Основен фонд
• Детски отдел

• Информирани закъснели читатели

235 тома
1740 тома
100 тома
852

• Инвентаризация
 Читалня Хуманитарни науки – периодика
 Справочен отдел и справочните сбирки в отделните фондове

Нови услуги
•
•
•
•
•

Семинари по програмиране за деца – 11 бр.
С „9 месеца“ на училище – месечно
ИКТ курс за 60+ – 2 бр.
Библиотерапевтично консултиране
Електронна услуга „безплатна правна информация”

Издателска дейност
• Подготвен за печат Сборник доклади от Първа Национална среща на
консултантите по библиотерапия (библиотекари)
Издание на Фондация „Глобални библиотеки – България“
• Календар 2018 – подбрани дати, годишнини и събития
• Седмичен електронен бюлетин – 45 бр.

Библиотечни програми
• Временни и постоянни библиотечни витрини и изложби – 77

 мобилна изложба „Какво ни завещаха...?”
 мобилна изложба „Поздравъ от Стара Загора“
 изложба по повод 10 години Административен съд – Стара Загора
 „Нестор Марков – будителят”
 140 години от боевете за Стара Загора по време на Руско-турската освободителна
война и др.

• Културни, образователни и обществени събития – 240
 представяне на автори и книги - 39
 изложби – 28
 концерти - 41
 филми – 60
 други

• Събития за деца – 35 (лятно арт-ателие и др.)
• Участници – над 24 000
Партньори…

Събития…
• Първа Национална среща на консултанти по библиотерапия
• Цикъл срещи на Музикално общество „Борис Христов“
• София МЕНАР Филм Фест в Стара Загора
• V Фестивал на камерната музика
• V Международен филмов фестивал за ново европейско кино „Златната липа“
• X Клавирен конкурс „Класика и съвременност”
• Панорама на планинарското кино
• I Национална младежка джаз сцена
• IX Международен конкурс за млади тромпетисти
• Фестивал „Пусть всегда будет солнце“
• IV Национален конкурс за поезия „Николай Лилиев”
• Литературен конкурс „Рамка”
• Събития от фестивалите VI Международен фестивал „Джаз форум Стара Загора“, I
Международен студентски театрален фестивал „Данаил Чирпански”, Пиеро, ФОБИ
• Дни на Корея, Китайска Нова година
• 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, училища и детски градини от Стара Загора и региона
• Книжарници и издателства
• Фондация „Етносвят – България“
• СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора“
• СНЦ „Зелени Балкани“
• Книжарница в куфар
• МИКЦ „Къщата на архитекта“
• Международен младежки център, Център за подкрепа на личностното развитие
• Тракийски университет
• Съюз на учените – Стара Загора
• Фондация „Институт по съвременна психология“ и др.

Участие в проекти и програми
• Реализирани проекти
 1 към Фондация „Глобални библиотеки – България“
„Дивата природа около нас: опознай и защити”
 6 по Културен календар на Община Стара Загора

• Участие в

 Проект „Правна информация в обществените библиотеки” на ФГББ
 Проект НОЩ на фондация „Отворено общество“ – Стара Загора

• Разработени
 5 по Културен календар на Община Стара Загора

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

Национални кампании
•
•
•
•

Маратон на четенето
Национална библиотечна седмица
Европейска нощ на литературата
Читател на годината 2017

Маркетинг и връзки с обществеността
• Интернет страница






Домейн на кирилица
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 16 687 посещения през
2017 г. Потребители са 11 282, като
това представлява ръст от 30% спрямо
предходната година. 44% от
посетителите са нови за периода.
Посетителите остават средно 1:57
минути на сайта. Разгледани са 40 706
страници. През годината всеки от
посетителите е прочел средно по 2,07
страници от сайта. 92% от
посещенията са от България,
посещенията от САЩ са 3,9% от
всички, а посетителите от други
държави са под 0,5%.
Фейсбук страницата
на библиотеката е посетена
233 685 пъти.

Методическа дейност
• Анкетни проучвания

344

• Практикум за новопостъпили

2

• Групови обучения

14

• Общински семинари

3

• Регионална семинари

2

• Работни срещи с обучение и практика

57

• Други инициативи

20

Изпратени информационни материали
Участници в методически дейности

488
1778

Партньори: Фондация „Етносвят България”, Славянски културно-

информационен център „Евразия – България“, Областен информационен
център, Ателие по иконопис при храм „Света Троица” и др.

Споделени добри практики
Участие на специалисти от библиотеката в:
• Запознаване с библиотеката и дейността ѝ при групови посещения
• Национална конференция с международно участие на тема „Младите хора,
четенето и библиотеките”, РБ „Пенчо Славейков“, Варна
• ХХVІI национална конференция на ББИА „Библиотеките – национална
идентичност и многообразие“, София
• Национална конференция с международно участие „Библиотеката –
проекции във времето”, РБ „Стилиян Чилингиров“, Шумен
• Национална среща на регионални методисти в НБ „Иван Вазов“, Пловдив
• Национален форум „Библиотеките днес” 2017, Фондация „Глобални
библиотеки – България“, София
• Регионална конференция с международно участие „За да живеем и
работим в България”, ОИЦ Стара Загора и др.

Читатели на годината 2017
Читатели до 14 години
• Радост Добромирова Стоянова
Читатели над 14 години
• Матена Димитрова Бонева
• Николина Златева Иванова
• Владимир Ставрев Чакандраков
Най-възрастен активен читател: Златка Динева Матева – 90 г.
Най-млад активен читател: Божидар Ивайлов Духтев – 3 г.

Дарения и дарители
• Компания КонтурГлобал – абонамент за 5 пер. изд-я в областта на
енергетиката, 3 компютъра, 1 скенер и закупени книги за 3000 лв.
• Институции дарители: Община Стара Загора, Фондация „Петко Стайнов“
(ноти), Полина Влахова и солисти от Държавна опера Стара Загора
(настолни игри), Музикално общество „Борис Христов” и др.
• Дарители: арх. Веселин Беров, Тодор Христев, Валентина Павлова, Емил
Калоянов, Георги Лалбонов, Никол Павлова, Даниела Лекина, Ива
Иванова и др.
--------------------------Обратни връзки
• Плакети и Грамоти
• Благодарствени писма
• Обратни връзки по имейл

Административностопански дейности

Материална база
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ремонт на Дигитален център
Ремонт и обзавеждане на Счетоводство
Ремонт на Стая за групова работа
Ремонт на северно хранилище, сутерен
Стелажи за северно и източно хранилище, четвърти етаж
Колички за книги
Щори
Столове за служители
Ремонт на климатици
Подмяна на аварийно осветление
Поставяне на паник бутон в заемна и др.

Бюджет – приходи
2017
• Държавна дейност
• Общинско финансиране


издръжка



културен календар

464 060 лв.
54 760 лв.
45 000 лв.
9 760 лв.

• Собствени приходи

22 985 лв.



такси и услуги

17 016 лв.



наеми

• Програми за осигуряване на заетост
• Програма за обновяване на фондовете

5 969 лв.

4 810 лв.
0 лв.

• Проекти

3 167 лв.

• Регионална дейност

4400 лв.

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

Всичко приходи: 554 182 лв.

Бюджет – разходи
2017

• Фонд Работна заплата
 Средна месечна брутна заплата

• Разходи за издръжка

370 643 лв.
733 лв.

177 482 лв.

 Облекло

4 485 лв.

 Библиотечни документи

18 981 лв.

 Материали

34 137 лв.

 Вода, ел. енергия

47 190 лв.

 Външни услуги

58 676 лв.

o

Абонамент периодични издания

14 786 лв.

 Текущ ремонт

9 498 лв.

 Командировки

3 643 лв.

• Компютри и хардуерно оборудване

4 873 лв.

• Застраховка

872 лв.

• Такса битови отпадъци

713 лв.

• Данък върху приходите

471 лв.

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

Всичко разходи: 554 182 лв.
Преходен остатък: 5 340 лв.

