Отчет за 2019 г.
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ”
СТАРА ЗАГОРА

Организационна структура

Откриване
на Тийн зона
Екип
на Руски център
1 нова
щатна бройка

Персонал
• 34 щатни бройки / 1 извънщатна бройка
• 4 общински служители: 3 хигиенисти и
1 разпоредител
• 1 служител по програма за временна заетост:
информатор
• 3 човека с граждански договори
(ДЛЗД, дигитален център и подвързия)
• 4 човека с граждански договори
(руски център)
30 библиотекари, от които:
• 25 с библиотечно образование
• 5 с друго висше образование
‐ от които 3-ма придобиват квалификация в
Направление 3.5. през уч. 2019/2020 г.

15 доброволци
и много
съмишленици

Персонал - продължаваща квалификация
• Обучение „Работа с изображения“
• Обучения за работа с метаданни за пощенски
картички и снимки (2)
• Обучителни практикуми „Работа с Excel” (2)
• Семинар „Русски язык для всех” в Столична
библиотека; Среща на ръководителите на РЦ в
Европа – гр. Краков, Полша; XIII асамблея на Фонд
„Руски мир” – гр. Ярославль, Русия
• Семинари за счетоводната отчетност и ЗБУТ;
уебинари на АПИС и НАП
• Други семинари (РС-ТМ ООД, Гьоте институт и др.)
 39 човека са участвали в обучения
 11 човека са били обучители

Обучители
Автори на статии
Презентатори
------------------• Обучения по информационна
грамотност за ученици
• Практикуми за библиотекари без
професионален опит в читалищни
библиотеки
• Практикуми за библиотекари в
читалищни библиотеки
• Програмиране с робота Финч
• Първи стъпки в програмирането с
пчелите роботи Blue-Boot и Bee-Bot
• Първа среща със STEM
конструктори
• ИКТ за потребители 60+

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

2019

Набавени библиотечни документи
‐ книги, карти и графики
‐ периодични издания
‐ нотни издания
‐ дискове
‐ за временно ползване

7246
6565
443
22
39
177

Текущо получавани периодични издания
Отчислени библиотечни документи
Бракувани периодични издания
Заменени библиотечни документи
Прехвърлени библиотечни документи
Разпечатани каталожни картички
Библиотечен фонд към 31 декември 2019 (регистрирани)

192
5095
38
49
36
6600
431 241

Набавени библиотечни документи
Година

Общо

Покупка

Дарение

Абонамент

Депозит

2018

4665

1604

2554

383

124

Стойност

66917.18

27932.33

31259.06

5880.89

1844.90

2019

7069

2847

3762

353

107

Стойност

89958.61

38800.00

44852.11

5162.50

1144.00

Библиотечно и информационно обслужване
читатели

до 14 г.

посещения
60826

Постоянни
читатели

47534

3853
Временни читатели
125
Население
на града
3452

1056
2018

3978

1411
2019

135 715

Библиотечно и информационно обслужване
2019
Заети библиотечни документи

101 917

• книги

85 971

• периодични издания

14 845

• графични издания

185

• ноти

101

• некнижни документи

309

• други

506

Заемни зали

78 525

Читални зали

23 392

Библиотечно и информационно обслужване
2019
• Устни справки
• Писмени справки

5228
38

• Други

459

 Дистанционни услуги

458



над 130 изпратени материала



над 700 сканирани страници



Попитай библиотекаря

55

• Ксерокопиране


над 6000 страници

• Резервации
• Междубиблиотечно заемане – бр. документи

1 595
45



Изпълнени заявки

25



Получени заявки (бр. документи)

6 (13)

Библиотечно и информационно обслужване
• Потребители извън страната, ползвали специализираните услуги на
библиотеката през 2019 г. - общо 5 (Полша, Франция, Русия, Гърция и
Белград).
• Получени са много обратни връзки и отзиви, в които потребителите
благодарят за „помощта“, „за вниманието”, „за бързия отговор”, „за
професионалната работа”, „за отзивчивостта и любезното Ви съдействие”,
„за безупречната работа, отзивчивост и високия професионализъм”.
• Отзив на потребител от Белград, ползвал услугите ни с помощта на
посредник: „Захваљујем Вам се на овом списку, већ сам видела да ће ми

неке ствари бити од велике користи. Имате врло богату библиотеку!” .

Информационни технологии
62 компютъризирани работни места + 7 лаптопа
• 15 компютъра за потребители с интернет достъп
• 12 компютъра в Обучителен център
2019
• Нова компютърна мрежа
• 3 таблета, 5 роботи Finch и 6 роботи Blue-Boot и Bee-Bot
• Софтуер за регионална Дигитална библиотека
• Софтуер за конвертиране на метаданни за Европеана
• Лиценз за антивирусна програма
• ТРЗ програма
---------------Автоматизирана библиотека
- Нови записи и редактиране на съществуващи
- Ретроконверсия (1065 тома пер. издания)
- Редактиране на класификатори (УДК)
Планирана дигитализация
– Сканирани вестници и книги – 10 300 файла
– Публикуване на дигитална библиотека – 222 записа

Уникални потребители на
интернет
• 356
Посещения в библиотеката
за ползване на компютър и
интернет
• 3727
• Обучени потребители на
ИКТ
• индивидуално – 414
• групови обучения – 29
 участници – 231
– над 60 год. – 13

Опазване на библиотечните фондове
• Хранилища
• Подвързия
• периодични издания
• Книги
• Информирани закъснели читатели

пренареждане
пребазиране

155 тома
1227 тома
607 човека

• Инвентаризация
 Периодични издания в Краезнание, Изкуство, Детски, Справочен, Методичен
отдел и Заемна за възрастни
 Справочен отдел и справочните сбирки
 Фонд Книги в Читалня
 Колекция Грамофонни плочи в отдел Изкуство

Други услуги
•
•
•
•

Семинари по програмиране за деца с робота Финч
Първи стъпки в програмирането с пчелите роботи Blue-Boot и Bee-Bot
ИКТ курс за 60+ – 2 групи (13 обучени)
Библиотерапевтично консултиране

Други обучения

• Семинари за учители по немски език
• Курс Първи стъпки в програмирането със СофтУни Кидс, София
• Обучение с Лего роботи – ЦПО „ИКТ Център“, Казанлък

Издателска дейност
• Календар 2020 – подбрани дати, годишнини и събития
• Седмичен електронен бюлетин – 45 бр.

Библиотечни програми
Културни, образователни и обществени събития – 350
 представяне на автори и книги – 43

 конференции, срещи, семинари – 45
 временни и постоянни библиотечни витрини и изложби – 60
 „...ся положи... този основний камък за възобновление на града Стара Загора…”, по повод
140 години от възстановяването на Стара Загора
 „Спомен за дарителя, памет за бъдещето”, посветена на 115 г. от рождението на Недю
Александров (1904 – 2000), църковен деец, краевед, общественик, дарител
 мобилните изложби на библиотеката са гостували в НБКМ, Културен център „Стара
Загора“ и 3 населени места в областта
 гостуващи изложби – 28
 филми – 90
 концерти – 35
 базари, работни срещи, театрални спектакли и други

 350 събития с над 35 400 участници
 100 от които – за деца и ученици
Партньори…

Добри партньорства
• Културни институти: Регионален исторически музей, Държавен архив, Държавна опера,
Държавен куклен театър, Художествена галерия, Драматичен театър, Радио Стара
Загора, Музей на хумора и сатирата Габрово
• Библиотека „Родина“ и други библиотеки в страната и чужбина
• Книжарници, издателства и книжни борси
• РУО, училища и детски градини от Стара Загора и региона, Тракийски университет
• Извънучилищни дейности: Международен младежки център, Център за подкрепа на
личностното развитие и др.
• НПО: Книжарница в куфар и АртЕрия – ArtArea, МИКЦ „Къщата на архитекта“,
Фондация „Институт за съвременна психология“, СНЦ „Зелени Балкани“, Фондация
„Етносвят – България“, СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора“, Търговскопромишлена палата, Съюз на учените – Стара Загора и др.
• Областен информационен център, Регионална здравна инспекция, ТД „Сърнена гора”
• Затвора Стара Загора
• Гьоте-институт България, Британски съвет – България, Американско посолство в
РБългария и др.

Събития…
• Честване на 65 години от създаването на библиотеката
• Цикъл срещи на Музикално общество „Борис Христов“
• Цикъл лекции С „9 месеца“ на училище
• София МЕНАР Филм Фест в Стара Загора
• Фестивалът Синелибри 2019 в Стара Загора
• Панорама на планинарското кино
• Дни на руския език, наука и култура (Фестивал „Пусть всегда будет солнце“ и др.)
• Национален конкурс за поезия „Николай Лилиев”
• Конференция за видео и анимация Код: motion
• Международен филмов фестивал за ново европейско кино „Златната липа“
• Събития от Международен фестивал „Джаз форум Стара Загора“, Фестивал за оперно и
балетно изкуство, Международен студентски театрален фестивал „Данаил Чирпански”,
Международен куклено-театрален фестивал за възрастни „ПИЕРО” и др.

Участие в проекти и програми
• Реализирани проекти
 2 проекта по Програма за обновяване на фондовете на МК
 6 по Културен календар на Община Стара Загора

• Участие в

 Проект „Генерация Код” на ФГББ
 Проект НОЩ на фондация „Отворено общество“ – Стара Загора
 Проекти на Британски съвет – България и ДИПКУ – Стара Загора за Нощ на учените

• Разработени
 5 по Културен календар на Община Стара Загора

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

• Национални кампании





Маратон на четенето
Национална библиотечна седмица
Европейска нощ на литературата
Читател на годината 2019

Регионална кампания за насърчаване
на рационалното четене
„Детективска агенция"

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 www.libsz.org има
27 143 посещения през 2019 г.
Потребителите са 15 231, като
това представлява ръст от 15%
спрямо предходната година.
Посетителите остават средно
1:44 минути на сайта.
Разгледани са 53 200 страници.
През годината всеки от
посетителите е прочел средно
по 2 страници от сайта. 90% от
посещенията са от България.

Маркетинг и връзки с обществеността
• Медиите за нас през 2019 г.:

 95 статии в местния и националния печат
 295 онлайн публикации

• Ежемесечни интервюта за Радио Стара Загора
• Фейсбук страниците на библиотеката са посетени 633 827 пъти.
• В Туитър 235 публикации са достигнати от 28216 потребители.
• В Инстаграм 10 668 са преглежданията на публикациите.
• Над 24 000 потребители са посетили профила в Google My
Business.

Методическа дейност
• Национални работни срещи

2

• Регионална работни срещи

2

• Общински работни срещи

5

• Проучвания и анализи

22

• Практикум за библиотекари без опит

1

• Работни срещи с обучение и практика

32

• Консултации

58

• Други

43

Изпратени информационни материали
Участници в методически дейности

50
2726

Споделени добри практики
• Запознаване с библиотеката и дейността ѝ при групови посещения
• Участие на специалисти от библиотеката в:
 Регионална работна среща „Регионална идентичност и многообразие. Обмен на добри практики за
краеведски изследвания“ за представители на обществените библиотеки от област Стара Загора,
Габрово, Кърджали и Хасково
 XXVI есенен семинар „АБ – днес и утре“ на фирма „РС-ТМ“ ООД, Слънчев бряг
 ХVIII Национална научна конференция „Библиотеки – четене – комуникации“, РБ „Петко Р.
Славейков“, Велико Търново и др.

• Участия с презентации на библиотечни форуми:
 Презентация „Модерните пространства в библиотеките – нова визия за работа с тийнейджърите“
(XXІX Национална конференция на ББИА, 6 – 7 юни 2019 г.)
 Презентация „Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие“
(Национален форум „Библиотеките днес“ на ФГГБ, 7 ноем. 2019 г.)

Читатели на годината 2019
Читатели до 14 години
• Изабел Милен Иванова
Тийнейджър
• Христо Христов и Найден Щерев
Читатели над 14 години в Заемна
• Пламен Георгиев
Читатели над 14 години в Заемна
• Никола Димов
Най-възрастен активен читател: Бонка Иванова (81 г.)
Най-млад активен читател: Симеон Янев (2 г.)

Дарения и дарители
• Компания КонтурГлобал – шкафове, конструктори, брандиране на прозорци, книги,
филми, рекламни материали за Тийн зона.
• Фонд „Руски мир“ – дарения за Руски център
• Институции дарители: Община Стара Загора, Полина Влахова и солисти от Държавна
опера Стара Загора (килим за Тийн зона), Корейска фондация, посланикът на
Азербайджан в България и др.
• Над 200 дарители: арх. Веселин Беров, Пламен Златев (800 книги), Петър Христозов
(276 книги), Десислава Нейкова, Калинка Генчева (428 книги), Бояна Пашовска (личния
архив на Петър Пашовски), Стоил Стоилов (албум-алманах „Македония“, 1931), Пенка
Кирчева и др.
-------------------------- 156 дарения на 3270 документа (не влизат анонимните дарения).
 42 от тях са от различни институции от града и страната, 60 дарения от читатели и 54
дарения от авторите.
-------------------------- Обратни връзки по имейл, свидетелства за дарение, грамоти и др.

Административностопански дейности

Материална база
•
•
•
•
•
•
•
•

Надстройки на стелажи за Заемна за възрастни и Детски отдел
Подмяна на осветление в зала и на четвърти етаж
Укрепване на седалки в зала
Боядисване на 103 стая
Столове за служители
Покупка и ремонт на климатици
Прахосмукачка
Отоплителни уреди и др.

 Подобряване интериора и хигиената на библиотеката

Бюджет – приходи
2019
• Държавна дейност
• Общинско финансиране



издръжка
културен календар

• Собствени приходи




такси и услуги
наеми
други

• Програми за осигуряване на заетост
• Програма за обновяване на фондовете (МК)

581 414 лв.
55 337 лв.
45 000 лв.
10 337 лв.

33 906 лв.
17 095 лв.
16 677 лв.
134 лв.

5 992 лв.
26 688 лв.

• Проект „Генерация Код“ (ФГББ)

1 357 лв.

• Регионална дейност (МК)

4 766 лв.

• Дарение от фонд „Руски мир“ (РЦ)
• Други дарения

--------------Всичко приходи: 748 635 лв.

36 365 лв.
2 810 лв.

Бюджет – разходи
• Фонд Работна заплата
 Средна месечна брутна заплата

• Разходи за издръжка
 Облекло

2019

513 532 лв.
918 лв.

213 716 лв.
5 147 лв.

 Библиотечни документи

46 433 лв.

 Материали

29 296 лв.

 Вода, ел. енергия

46 167 лв.

 Външни услуги

71 286 лв.

o

Абонамент периодични издания

10 249 лв.

 Текущ ремонт

9 119 лв.

 Командировки

5 448 лв.

 Застраховка

• Дълготрайни активи

820 лв.

13 575 лв.

(компютри, програмни продукти и лицензи, климатици)
• Такса битови отпадъци

750 лв.

• Данък върху приходите

981 лв.

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

Всичко разходи: 742 554 лв. Преходен остатък: 6 081 лв.

Награди 2019
• Награда Млад библиотекар на годината 2018 на ББИА за Дима
Михайлова
• Грамота Библиотека на иновациите от Уча.се
• Награда за „институция от бъдещето“ в категория Култура от
дискусионен форум на бизнеса в Стара Загора, организиран от
Община Стара Загора, в. Стандарт и кампанията Моят град
• Грамота от Министерство на културата за принос в развитието
и популяризирането на българската култура и изкуство и др.

