Отчет за 2021 г.
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ”
СТАРА ЗАГОРА

Организационна структура

Вътрешни документи
• Актуализиране на Правила за обслужване на читателите
• Актуализиране на Правилник за вътрешния трудов ред
• Приемане на Правилник за предоставяне на специализираната библиотечна услуга
Междубиблиотечно заемане (МЗ и ММЗ)
• Приемане на Правила за приемане на дарения от библиотечни документи
• Актуализиране на СФУК на библиотеката, изготвяне на Правила за бюджетния процес и др.
документи след Одитната проверка на РБЗК от вътрешните одитори на Община Стара Загора.
• Изготвена Процедура за събиране на данни за потенциални ползватели – ученици, студенти,
социално уязвими групи и мерки за увеличаване на приходите от издаване на абонаментни
читателски карти, съгласно изготвен и утвърден план за действие за извършен одитен
ангажимент.

Персонал
• 38 щатни бройки / 1 извънщатна бройка
• 5 общински служители: 3 хигиенисти,
1 разпоредител, 1 информатор
• 7 човека с граждански договори
(създаване на краеведско съдържание, руски център,
инвентаризации, подвързия)
30 библиотекари, от които:
• 26 с библиотечно образование
• 6 с друго висше образование
‐ от които 2-ма с придобита квалификация в
Направление 3.5.
‐ от които 1 придобива квалификация в Направление
3.5.

10 доброволци
и много
съмишленици

Персонал - продължаваща квалификация
• Обучение „Запознаване с продукта Adobe Premiere Pro 2020“
• Практическо медийно обучение по публично представяне „Говори, за да те видят” с водещ Анна
Цолова по проект на КОО Стара Загора
• Онлайн курс „УДК – методика на класифициране“ към ЦПОБ на ББИА
• Онлайн уъркшоп „Онлайн медийна грамотност“ за ментори по медийна грамотност на възрастни
хора
• Онлайн обучение за ментори по медийна грамотност с журналистката Миролюба Бенатова, в
рамките на проект „SMART – регионални общности”
• Онлайн обучение „Медийна грамотност в семейството“. Обучение за работа с ученици от 14 до 16 г.
• Онлайн обучение „Медийна грамотност в семейството“. Обучение за работа с родители
• Онлайн курс за повишаване на професионалната квалификация в платформата МООС (Massive
Open Online Course) по проекта БИБЛИО на ФГББ
• Онлайн обучение „Запознаване с електронния ресурс „Русский как иностранный“, организирано от
„Ай-Пи-Ар Медиа“

Персонал - продължаваща квалификация
• Уебинар на тема „Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през
2021 – 2027 г.: възможности за библиотеките”
• Уебинар на МЗ за представяне на образователна програма за ограничаване на
вредите от тютюнопушенето сред младите хора
• Уебинар „Културното наследство в бъдещето на Европа“, организиран от евродепутат
Искра Михайлова
• Уебинар по проект „Финансова грамотност в обществените библиотеки” на ФГББ
• Уебинари Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2021 г.
• Уебинар Ползване на данъчните облекчения за деца за 2021 г.
• Уебинар Данъци и осигуряване 2021 г.
• Други

Персонал - продължаваща квалификация
 20 човека са участвали в обучения
 6 човека са били обучители
• 2-ма човека с придобита професионална квалификация
Магистър в Направление 3.5.
• 3-ма човека със сертификати за ментори по медийна
грамотност
• 1 международен сертификат за повишена професионална
квалификация, съобразен с ниво 5 на Европейската
квалификационна рамка/European Qualifications Framework
(EQF)

Обучители
Автори на статии
Презентатори
------------------• Практикуми за библиотекари
без професионален опит в
читалищни библиотеки
• Практикуми за библиотекари в
читалищни библиотеки
• Първи стъпки в
програмирането с пчелите
роботи Blue-Boot и Bee-Bot
• Първа среща със STEM
конструктори

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
Набавени библиотечни документи
‐ книги, карти и графики
‐ периодични издания
‐ нотни издания
‐ дискове
‐ за временно ползване
Текущо получавани периодични издания
Абонирани бази данни

5 781
5 287
455
0
36
3
187
2

Отчислени библиотечни документи
Бракувани периодични издания
Заменени библиотечни документи
Прехвърлени библиотечни документи

5 511
0
0
1 079

Разпечатани каталожни картички

5 000

Библиотечен фонд към 31 декември (вс. получени)
Библиотечен фонд към 31 декември (регистрирани)

432 266
431 960

Набавени библиотечни документи
Година

Общо
регистрирани

Покупка

Дарение и
книгообмен

Абонамент

Депозит

2021

5778

2625

2615

372

166

Стойност

82653.38

44609.16

29174.49

6590.94

2278.79

Библиотечно и информационно обслужване

година

читатели

до 14 г.

посещения

Постоянни
читатели
3747
Временни читатели

2021

3782

1694

47077

35
Население
на града (ГРАО)
136 475

Библиотечно и информационно обслужване
Заети библиотечни документи

81 395

• книги

72 904

• периодични издания
• графични издания
• ноти

7 253
378
97

• некнижни документи

159

• други

604

Заемни зали

64 758

Читални зали

16 637

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

7155
31
100
858

• Електронни ресурси – посещения
– Платформата Уча.се

952

– Електронна библиотечна система IPRbooks

105

• Ксерокопиране (стр.)

8243

• Резервации

2388

• Междубиблиотечно заемане
– Изпълнени заявки (бр.)

28

– Получени заявки (бр.)

3

• Откази

80

Информационни технологии
62 компютъризирани работни места + 12 лаптопа, от които:
• 15 места за потребители с интернет достъп
• 12 места в Обучителен център
2021
• 6 РС и 6 монитора – Обработка, Читалня, графичен дизайнер
• 3 МФУ – Изкуство, Обработка, НЧ
• Принтер, UPS и др.
• Софтуер АБ
– Модул Регистрация на библиотеките от региона
– Модул Експорт на данни (Marc 21)
– Модул Хранилище

---------------Автоматизирана библиотека – версия 2021

•

Нови записи и редактиране на съществуващи
- Нови записи (над 7580)
- Ретроконверсия (1203 книги; 3022 ноти)
Редактиране на класификатори

•
•

Сканирани периодични издания и книги (26 824 файла)
Визуализация на 269 записа в Европеана

•

Планирана и текуща дигитализация

Уникални потребители на
интернет
317
Посещения в
библиотеката за ползване
на компютър и интернет
3855
Обучени потребители на
ИКТ
• индивидуално – 172
• групови обучения – 5
 участници – 70
– до 14 год. – 50

Опазване на библиотечните фондове
• Зали на свободен достъп и Хранилища

пребазиране
пренареждане

• Подреждане и тематично разпределение на афиши
• Подвързия

13 500 бр.

 периодични издания
 книги

• Информирани закъснели читатели
• Инвентаризация

146 тома
1 030 тома
2 528

Читалня на Детски отдел
Подръчен фонд 1995 – 2020 г. на Детски отдел
Книги и графични издания в отдел Изкуство
Справочни сбирки в Читалня, Изкуство, Методичен отдел, Немска читалня и Заемна за
възрастни
 Продължават: Книги в Читалня, Ноти в Изкуство





• Описване и „малка реставрация“ на фонд Редки и ценни издания
 Подготовка за прехвърляне на 825 книги от СА хранилище
 Подготовка за прехвърляне на 510 книги от Форматно хранилище

Други услуги
• Семинари по програмиране за деца с робота Финч
• Първи стъпки в програмирането с пчелите роботи Blue-Boot и Bee-Bot
• Обучения и презентации с конструктори STEM
• Курсове по руски език за деца
• Библиотерапевтично консултиране

Издателска дейност
• Юбилейни сборници за старозагорските творци Георги Илиев и Димитър Подвъзачов
• Информационно поддържане на сайт www.libsz.org
• Нова рубрика на сайта на библиотеката „Как да различаваме фалшивите новини?“
• База данни „Стара Загора – история и култура“
• Календар 2022 – подбрани бележити дати и годишнини
• Седмичен електронен бюлетин на събитията
• Публикации в сайт на РЦ и информационния портал на фонд „Руски мир“

Библиотечни програми
Културни, образователни и обществени събития
-

Представяне на автори и книги – 17
Конференции, срещи, семинари – 23
Временни и постоянни библиотечни витрини и изложби – 19
Филми – Международен филмов фестивал „Златната липа” – 34 филма; Международен
кино-литературен фестивал „Синелибри” – 4 филма и др.
Концерти – 11
Официални срещи, посветени на руската култура и изкуство – 3
Лятна програма 2021
Други

 350 присъствени и онлайн събития с над 19 000 участници
 230 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, Музей „Литературна Стара
Загора“, Къща музей „Гео Милев“, Радио Стара Загора, Библиотека „Родина“ и други библиотеки
• Книжарници, издателства и книжни борси
• РУО, училища и детски градини от Стара Загора и региона
• Извънучилищни дейности: Международен младежки център, Център за подкрепа на личностното
развитие, Ателие за изящно и приложно изкуство „Витроартис“ и др.
• НПО: Книжарница в куфар, МИКЦ „Къщата на архитекта“, Фондация „Институт за съвременна
психология“, СНЦ „Зелени Балкани“, Фондация „Етносвят – България“, Търговско-промишлена
палата и др.
• Областен информационен център, Регионална здравна инспекция, ТД „Сърнена гора”
• Тракийски университет, Съюз на учените – Стара Загора
• Гьоте-институт България, Британски съвет – България, Американско посолство в РБългария и
др.
• Руският център си сътрудничи с организации от Русия, Гърция, Турция, Северна Македония,
Коми, Донецка автономна република, Беларус, Австралия, Испания, Аржентина, Ирландия,
Ливан, Египет, Тунис, Узбекистан, Сърбия, Чехия, Полша и др.

Събития…
• Изложби:
-

Избрано от Седми и Осми международен фотосалон Пловдив
Фотодокументална изложба „Събрали сме се да творим добро” – Държавен архив Габрово
„Първият в Космоса” – изложба на ВСУ „Черноризец Храбър” за Юрий Гагарин
Фотоизложба „Етно обектив (Еньовден)” – Етнографски музей на открито „Етър“
„Училищни символи и ритуали” – Национален музей на образованието Габрово
Фотоизложба „По-чисти реки – по-чисти морета”
Изложби и благотворителен търг на ателие „Витроартис”

• Международен филмов фестивал „Златната липа”
• Международен куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро”
• Международен кино-литературен фестивал „Синелибри“
• Събития от Есенни литературни дни

Участие в проекти и програми
• Реализирани проекти:

 Проект по Програма за обновяване на фондовете на МК
 Проект за регионална дейност към МК

• Фининсирани проекти, в процес на реализация:

 Проект по програма за компенсиране на част от разходите за електрическа енергия към НФК
 Проект „Летни ателиета в библиотеката“ по програма Визуални изкуства към НФК

• Участие в:

 Проект на Отворено общество „Трансформации на четенето“
 Проект Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ на БАН
 Проекти по програмата на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул
„Библиотеката като образователна среда“
 Проект Дигитална библиотека Стара Загора на Община / подаден
 Проект за санитарен възел към АХУ на Община / неодобрен

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

• Национални кампании:





Маратон на четенето
Европейска нощ на литературата
Европейски дни на културното наследство
Европейска седмица на програмирането

Маркетинг и връзки с обществеността
• Интернет страница





Бюлетин Нови книги
Попитай библиотекаря
Културен календар
Бюлетин Събития

• Социални мрежи
• Прессъобщения
• Авторски статии
• Медийни участия
• Рекламни материали –
плакати, покани, флаери
и др.

Сайтът www.libsz.org има
36 005 посещения през 2021 г.,
като това представлява ръст от
14,3% спрямо предходната 2020 г.
Посетителите остават средно по
1:28 минути на сайта. Те са
посетили 61 798 страници, това е
ръст от 10,8% спрямо предходната
година. 76% от посещенията се
определят като направени от
България.
1119 са търсенията, направени
през годината в Дигиталната
библиотека.

Маркетинг и връзки с обществеността
• В печатни и онлайн медии за нас през 2021 г. са публикувани 225 статии.
• На фейсбук страниците на библиотеката 1425 публикации са достигнати от
184 368 потребители.
• В Туитър 295 публикации са достигнати от 25 557 потребители.
• В Инстаграм 2800 са преглежданията на публикациите.
• Над 30 000 са преглежданията на профила в Google My Business.

Методическа дейност
• Събиране и обработване на статистическа информация
• Национална работна среща на методистите

1

• Общински работни срещи

4

• Проучвания и анализи

38

• Работни срещи с обучение и практика

17

• Практикуми за библиотекари без опит

4

• Консултации

294

• Други
Изпратени информационни материали

214

Участници в методически дейности

186

Фейсбук група „Библиотеки в област Стара Загора“

111 членове

Споделени добри практики
• Запознаване с библиотеката и дейността ѝ при групови посещения
• Участие на специалисти от библиотеката в:

 XXXI национална конференция на ББИА „Библиотеките – предизвикателства и трансформации в
COVID-19 среда“, Бургас
 VI Национален форум с международно участие „Библиотеките днес” на ФГББ на тема
„Библиотеките и Единния цифров пазар“, онлайн
 Национален колоквиум „По следите на българската книга: Описи. Находки. Библиография“ на
НБИВ, онлайн
 Национална конференция „Медийна грамотност срещу дезинформация”, организирана от
Коалицията за медийна грамотност, онлайн

• Участия с презентации на библиотечни форуми:
 Работна среща „Добри практики за насърчаване на четенето“ в НБИВ
 Национална работна среща на методистите от регионални библиотеки в РБ „Георги Раковски“ –
Ямбол

Читатели на годината 2021
Читател на годината до 14 години
• Сияна Стоянова (158 книги)
Читател на годината над 14 години
• Снежана Илиева (151 книги)
Най-малък читател: Анна Иван Дамянов (1 г. 6 мес.)
Най-възрастен читател: Величка Койчева (89 г.)
Най-активен читател в Руски център: Александър Иванов (7 г.)
Най-активен доброволец в Руски център: Виктория Иванова (21 г.)

Дарения и дарители
• Благотворителен търг на ателие „Витроартис” в полза обзавеждане на Детски отдел
• Брандиране на потребителски маси в Тийн зоната и фоайето на библиотеката по проект
„Град на поети“ на Ротари клуб Стара Загора
• Фонд „Руски мир“ – издръжка на Руски център
• Институции дарители на документи за БФ: Министерство на културата, Дом „Солженицин”,
ЧитАлнЯта, Община Стара Загора, Издателство „Пощенска кутия за приказки”, НМА „Панчо
Владигеров”, СНЦ „Настоятелство на Старозагорската опера”, Официален фенклуб на ФК
Арсенал – Лондон в България и др.
• Дарители на документи за БФ: Валентин Делев (415 броя книги и период. изд.), д-р Николай
Христов (305 броя книги и период. изд.), Илко Груев (260 книги), Йоанна Тачева – Хеки (27
нотни изд. и 210 грам. плочи), проф. Иван Григоров и съпругата му Антоанета Димитрова
(над 600 книги) и др.
-------------------------- 125 дарения, над 3800 документа (не влизат анонимните дарения).
 32 от тях са от различни институции от града и страната, 56 дарения от читатели и 37
дарения от автори.
-------------------------- Обратни връзки по имейл, свидетелства за дарение, грамоти и др.

Административностопански дейности

Материална база
• Изграждане на компютърна мрежа (3-ти етап)
•
•
•
•
•
•

Система за самостоятелно връщане на книги Drop Book
Покупка и ремонт на климатици
Видеонаблюдение
Подмяна на пожарогасители
Архивни кутии за афиши и плакати
Количка за книги

• Обзавеждане на стая на Заемна
• Обзавеждане за ДО
•
•
•
•
•

Подмяна на ел. платка и акумулаторни батерии на подопочистваща машина
Ремонт на UV стерилизатор за книги
Отваряеми прозорци – регистрация, 4 ет., партер
Ремонт В и К – сутерен
Ремонт на ел. табла и др.

Бюджет – приходи
• Държавна дейност

815 386 лв.

• Общинско финансиране


45 000 лв.

издръжка

45 000 лв.

• Собствени приходи




такси и услуги
наеми
вторични суровини

22 266 лв.

-

• Програма за обновяване на фондовете

-

16 224 лв.
5 812 лв.
230 лв.

15 500 лв.

• Проекти НФК – ел. енергия, визуални изкуства

41 751 лв.

• Регионална дейност

3 936 лв.

• Дарение от фонд „Руски мир“ (РЦ)
• Дарения (курсове в РЦ)

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

Всичко приходи: 981 843 лв.

36 236 лв.
1 768 лв.

Бюджет – разходи
• Фонд Работна заплата
 Средна месечна брутна заплата

• Разходи за издръжка
 Облекло

677 102 лв.
1 127 лв.
221 003 лв.
7 829 лв.

 Библиотечни документи

44 569 лв.

 Материали

32 280 лв.

 Вода, ел. енергия

53 536 лв.

 Външни услуги

78 357 лв.

o

Абонамент периодични издания

 Командировки
 Застраховка

• Дълготрайни активи

12 339 лв.
3 612 лв.
820 лв.

25 844 лв.

(компютри, лаптопи, програмни продукти, климатици, Book Drop)

• Такса битови отпадъци

750 лв.

• Данък върху приходите

660 лв.

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

Всичко разходи: 925 359 лв. Преходен остатък: 56 484 лв.

Библиотеката получи
поздравителни адреси и благодарствени писма

Отзиви и Награди
Получени са много (над 40) обратни връзки
и отзиви, в които потребителите сърдечно
благодарят за „информацията”, „оказаното
съдействие”, „бързата реакция”, „отделеното
време”.

Много съм доволна от служителите
в библиотеката. Те са компетентни и внимателни.
Благодаря им за чудесното отношение.
Истински очарована съм
от приятната атмосфера
и професионалното и любезно
обслужване! Благодаря от сърце!

Почетна грамота и награда в категория
за популяризиране на руския език и култура
в България, в рамките на XIV годишна среща
и церемония на Съюза на руските
съотечественици в България.

Вежливо и компетентно обслужване,
богат избор на книги от всички жанрове.
Ползвам каталог онлайн .
Предварително си заявявам
книгите и когато отида,
всичко ми е подготвено.
Страхотно обслужване!

Предизвикателството Ковид-19
Постигнатите количествени показатели са по-добри в сравнение
предходната година, но за нас по-важни са уроците, които научихме:

с

•

Здравето на потребителите и служителите е приоритет в дейността ни.

•

Продължаваме да бъдем в помощ на потребителите в новата реалност с развитие
на съществуващите и предлагане на нови услуги.

•

Бързата комуникация с потребителите по имейл, социални мрежи и по телефона
е важна, за да чувстват нашата готовност да им помогнем.

•

За по-бързото и ефективно обслужване е важно да продължим да изграждаме
вътрешна база от дигитални копия на търсени книги и статии.

•

Информирането за наличието и обучението за ползване на реалните и
потенциалните потребители за онлайн ресурсите и услугите, които предлагаме,
трябва да бъде непрекъснат процес и обща цел на всички обслужващи звена.

•

Инвентаризацията и планираната дигитализация трябва да бъдат приоритет в
следващите години, за да предлагаме релевантни услуги.

