
Отчет за 2022 г.
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ”

СТАРА ЗАГОРА



Организационна структура



Персонал

• 38 щатни бройки / 1 извънщатна бройка
• 5 общински служители: 3 хигиенисти, 

1 разпоредител, 1 информатор
• граждански договори 

(създаване на краеведско съдържание, 
инвентаризации и др.)

30 библиотекари, от които:
• 26 с библиотечно образование
• 4 с друго висше образование  

‐ от които 1 с придобита квалификация в 
Направление 3.5.

‐ от които 2-ма придобиват квалификация в 
Направление 3.5.

10 доброволци 
и много 

съмишленици



Персонал - продължаваща квалификация

• Онлайн курс за повишаване на професионалната квалификация в платформата МООС 
(Massive Open Online Course) по проекта БИБЛИО на ФГББ

• Онлайн обучение „Авторско право за библиотеките“, организирано от Цифрова 
република с лектор Ана Лазарова

• Обучение на консултанти по библиотерапия с лектор Минчо Николов, с участие на 
колеги от Северна Македония

• Обучение за консултанти по приказкотерапия по проект „Колелото на емоциите“ – 1. 
част, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фон „Култура“

• Уеб бинар „Промени в ЗДДС и ППЗДДС от юли 2022 г.“ с лектор Валентина Василева

• Уеб бинар „Достоверно представяне на ДМА в ГФО за 2022 г.“ с лектор Мария Цветанова

• Други



Персонал - продължаваща квалификация

36 човека са участвали в обучения 
6 човека са били обучители

• 2-ма човека с придобита професионална 
квалификация Магистър в Направление 3.5.

• Стаж на Красимира Танева (УниБИТ) – 10 ментори
• Стаж Валентина Стойчева (СУ) – 16 ментори

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

Вътрешни документи
Актуализиране на Вътрешни правила 
за предоставяне на достъп до обществена информация 
в Регионална библиотека „Захарий Княжески”



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 2022

Набавени библиотечни документи 5 857
- книги, карти и графики 5 005
- периодични издания 456
- нотни издания 39
- Дискове 357
- за временно ползване 0

Текущо получавани периодични издания 182
- по абонамент 159
- като дарение 23
Абонирани бази данни 2

Отчислени библиотечни документи 4 967
Бракувани периодични издания 0
Заменени библиотечни документи 31 
Прехвърлени библиотечни документи 947

Разпечатани каталожни картички 4 878

Библиотечен фонд към 31 декември (вс. получени) 2022 – 433 156
Библиотечен фонд към 31 декември (регистрирани) 2022 – 432 850



Набавени библиотечни документи 

Година Общо 
регистрирани Покупка

Дарение 
Книгообмен 

Заменени
Абонамент Депозит

2022 5857 1828 3605 358 66

Стойност 82022.92 31836.00 43374.37 5981.88 830.67



Библиотечно и информационно обслужване

Постоянни 
читатели

4041

Временни читатели

50

Население 
на града (ГРАО)

139 523

година читатели до 14 г. посещения

2022 4091 1686 58427



Библиотечно и информационно обслужване

2022

Заети библиотечни документи 97 787

• книги 84 923

• периодични издания 9 812

• графични издания 1 143

• ноти 104

• некнижни документи 197

• други 1 608

Заемни зали 72 529

Читални зали  25 258



Библиотечно и информационно обслужване
2022

 Устни справки 7079
 Писмени справки 27
 Други 422

• Дистанционни услуги 856
– 295 е-справки; над 62 изпр. м-ла; над 148 скан. стр.           
– Попитай библиотекаря 63
– Заявки през Моята библиотека (техн. проблеми) 25

• Електронни ресурси – посещения
– Платформата Уча.се 480
– Електронна библиотечна система IPRbooks 646
– Ксерокопиране (стр.) 11 411 

• Резервации, изпълнени 1617 
• Междубиблиотечно заемане 

– Изпълнени заявки (бр.) 64
• Откази 92 



Информационни технологии
62 компютъризирани работни места + 14 лаптопа, от които:

• 15 места за потребители с интернет достъп
• 12 места в Обучителен център

2022
• Компютри – 9 бр. (Сървър, Немски център, Справочен, Редки и 
ценни, Регистрация, Срещи и събития, Читалня)
• Лаптопи – 2 бр. (Тийн зона, Обучителен център)
• Монитори – 7 бр. (Срещи и събития, Справочен, Краезнание, 
Немски център, IT, Редки и ценни)
• Принтери – 2 бр. (Обработка 1)
• UPS – 3 бр.
----------------
Автоматизирана библиотека – версия 2022
• Нови записи и редактиране на съществуващи

- Нови записи (8434, от тях статии – 2577) 
- Ретроконверсия (2845 книги; 1394 ноти; 33 пер. изд.)

• Редактиране на класификатори
Планирана и текуща дигитализация
• Сканирани периодични издания и книги (26 313 файла)
• Колекция Афиши (105 файла и метаданни)

Уникални потребители на 
интернет

559

Посещения в 
библиотеката за ползване 
на компютър и интернет

5745

• Обучени потребители на 
ИКТ

• индивидуално – 263
• групови обучения – 2

 участници – 104
– до 14 год. – 104



Опазване на библиотечните фондове

• Зали на свободен достъп и Хранилища пребазиране/пренареждане
• Създаване на инвентарна книга на афиши 10 692 бр. (от общо 15 682)
• Подвързия
 периодични издания 111 тома 
 книги 787 тома 

• Информирани закъснели читатели 2266 
• Инвентаризация
 Редки и ценни издания
 Книги в Читалня (до 2017 г.)
 Продължават: Фонд Ноти в Изкуство, Подръчен фонд до 1994 г. на Детски отдел

• Описване и „малка реставрация“ на фонд Редки и ценни издания
 Прехвърляне на 779 книги от СА хранилище
 Описване на личните архиви на Петър Пашовски и Недьо Александров

 Подреждане на архива на библиотеката



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
• Библиотерапевтично консултиране

• Юбилейни сборници за старозагорските творци Иван Хаджихристов и Петър Иванов / Съставители 
Малина Денчева, Малина Николова, Петка Синкова / хартиено и електронно издание

• Книга „Измерване и оценка на ефективността на библиотечната дейност в регионалната библиотека“ / 
Автор Милена Владимирова / хартиено и електронно издание

• Информационно поддържане на сайт www.libsz.org
• База данни „Стара Загора – история и култура“
• Календар 2023 – подбрани бележити дати и годишнини
• Седмичен електронен бюлетин на събитията – 38 бр.
• Дигитални изложби: Книги юбиляри, Известни личности библиотекари, Псевдонимите на българските 

писатели, Най-красивите библиотеки в света

Издателска дейност



Библиотечни програми
Културни, образователни и обществени събития

- Представяне на автори и книги – 21
- Конференции, срещи, семинари – 35
- Временни и постоянни библиотечни витрини и изложби – 22
- Филми – Кинофестивал МЕНАР – 8 филма, Международен филмов фестивал „Златната липа” – 33 филма, 

Международен кино-литературен фестивал „Синелибри” – 4 филма, Планинарско и екстремно кино, 
Документални филми от Master of Art`22 и др.

- Концерти – 36
- Лятна програма 2022 
- Други

 436 присъствени и онлайн събития с над 23 133 участници 
 230 от които за деца и ученици
 21 от които посещения на деца и ученици по проекти

Дизайн на дипляни, флаери, плакати, грамоти и други печатни материали: 24 бр.

Партньори…



Събития…
• Изложби: 
- Избрано от Девети международен фотосалон Пловдив
- Благотворителна изложба „Светлина за Шипка”
- Фотоизложба „Св. Паисий Хилендарски – вдъхновителят”
- Изложба и представяне на албум „101 картини от България“ на арх. Белин Моллов
- Испанска изложба „Ключовете за къщата на сефарадите”
- Изложба на сценичен плакат „Молиер без граници”
- „Съкровищата на държавните архиви”
- „Елементи” на старозагорски художници
- Мобилна изложба „Библиотека Галактика”
- Изложби на Ателие „Витроартис”
- „Малката голяма книга” – миниатюрни книги от сбирката на Алберт Бенбасат
- „40 години Школа по изобразителни изкуства” при НЧ „Родина – 1860”
- Трета национална изложба на българския комикс
- Изложби на Дилян Бакалски”: „Скици от Сребърната гора” и „Летни ателиета в библиотеката”

• Събития от Есенни литературни дни 
• Събития от ФОБИ: Международен Майсторски клас по оперно пеене на Калуди Калудов и 

80 години танцова драма „Нестинарка“



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, Агенция за регионално икономическо развитие, Комитет 
„Приятели на Зографския манастир“ при Атон и др.

• Областен информационен център, Регионална здравна инспекция, ТД „Сърнена гора”
• Тракийски университет, Съюз на учените – Стара Загора, Институт по литература към БАН
• Гьоте-институт България и др.



Участие в проекти и програми
• Реализирани проекти:

 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

• Финансирани проекти, в процес на реализация:
 Проект по Програма за обновяване на фондовете на МК
 Проект за регионална дейност към МК 
 Проект „Колелото на емоциите“ към НФК

• Участие в:
 Инициатива по случай честването на тройната годишнина на Св. Паисий Хилендарски и написването на „История 

славянобългарска“ за съвременен саморъчен препис на „История славянобългарска“
 Проекти по програмата на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 

модул „Библиотеката като образователна среда“
 Проект „Продължаваме нататък“ на Клуб „Отворено общество“ – Стара Загора и др.

---------------
• 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 
31 386 посещения през 2022 г. 
от 20 858 уникални потребители. 
Те са посетили 56 514 страници.  
Средно всеки посетител на сайта е 
отворил по 2 страници (ръст от 
5%) и се е задържал на сайта в 
продължение на 1:20 мин. 

979 са търсенията, направени 
през годината в Дигиталната 
библиотека.



Маркетинг и връзки с обществеността
• В печатни и онлайн медии за нас през 2022 г. са публикувани над 280 статии. 
• На страниците на библиотеката в социалните мрежи са направени 1210 

публикации.
• На фейсбук страниците публикациите са достигнати от 184 035 потребители.
• В Туитър посещенията са 5822.
• В Инстаграм преглежданията на публикациите са 3550.
• Над 18 000 са преглежданията на профила в Google My Business.
--------------
Библиотеката предостави награди за:
• Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“, организиран от 2. ОУ „Петко Р. Славейков“
• Национален фолклорен събор „С мирис на теменуги“, организиран от НЧ „Ахинора 2006“, с. Яворово
• Годишни награди за добротворство „Добрий самарянин“, организирани от сдружение „Самаряни“

Библиотеката участва в:
• Панаир на науките и изкуствата 2022 – Отворени врати в ГПЧЕ
• Алея на книгата на ММЦ и др.



Методическа дейност
• Събиране и обработване на статистическа информация
• Регионални семинар 2
• Теренни анкетни проучвания по общини 2 (Казанлък и Чирпан)
• Общински работни срещи 1
• Общински работни срещи за обмен на добри практики 2 (5 общини)
• Проучвания и анализи 38
• Работни срещи с обучение и практика 45
• Практикуми за библиотекари без опит 1
• Консултации 294
• Други

Изпратени информационни материали 422
Участници в методически дейности 255
Фейсбук група „Библиотеки в област Стара Загора“ 155 членове
Национални кампании за насърчаване на четенето 3/1495 участници (9 обл.)



Споделени добри практики

• Запознаване с библиотеката и дейността ѝ при групови посещения
• Участие на специалисти от библиотеката в:
 XXXII национална конференция на ББИА „Библиотеки, медии, социални мрежи – практики и 

резултати“, Шумен
 XXI национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене –

комуникации”, Велико Търново
 Международен форум „Библиотеките днес“ на тема „Лидерство за библиотеките“, ФГББ
 Национална работна среща на училищните библиотеки, НБИВ
 40 години от създаването на международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“, София
 Научна конференция „Краезнанието – традиции, съвременност, перспективи“, София

Участия с презентации на библиотечни форуми:
 Регионален семинар на тема „Показатели за библиотечен фонд и индикатори за измерване 

ефективността на библиотечната дейност“ в РБ Стара Загора
 Работна среща „Добри практики за насърчаване на четенето“ в НБИВ



Дарения и дарители

• Благотворителен търг на ателие „Витроартис” и благотворителен концерт на Поля Влахова и 
приятели в полза изработка на решетки за изложби

• Институции дарители на документи за БФ: Община Стара Загора, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян
Киркович“ АД, Сдружение за градски читални „ЧитАлнЯта“, Книжна борса „Колхида“, 
издателства и др.

• Дарители на документи за БФ: Янчо Станчев (книги и периодично издание за фонд Редки и 
ценни издания), Нино Луканов (186 компактдиска и 90 аудиокасети), Ралица Матева и 
Весеслава Христова (250 книги), Евгения Стефанова (93 книги за деца), Бистра Арсова (52 
книги на френски език) и др.

• Дарител на награди за номинираните Читатели на годината в Детски отдел
---------------------------
 126 дарения, над 2425 документа (не влизат анонимните дарения).
 32 от тях са от различни институции от града и страната, 34 дарения от читатели и 60 

дарения от автори.
---------------------------
 Обратни връзки по имейл, свидетелства за дарение, грамоти и др.



Читатели на годината 2022

Читател на годината над 14 години

• Веселин Беров (169 книги)

• Жулиета Димитрова (102 книги)

Читател на годината до 14 години 

• Димяна и Валентина Христови (по 144 книги)

Най-малък читател: Катерина Видилинова Иванова (р. 20 януари 2022 г.)
Най-дългогодишен читател: Анастасия Луканова (82 г.)
Най-активни библиодоброволци: 

Георги Иванов (14 г.), Егор Перминов (15 г.), Мукаррам Делчева



Административно-
стопански дейности



Бюджет – приходи
2022

• Държавна дейност 950 694 лв.

• Общинско финансиране 65 585 лв.
 издръжка 60 000 лв.   
 културен календар 5 585 лв.

• Собствени приходи 38 029 лв.  
 такси и услуги 17 600 лв.      
 наеми 9 294 лв.    
 дарения и др. 11 135 лв.

• Програма за обновяване на фондовете 16 750 лв.  

• Проекти НФК 14 645 лв.

• Регионална дейност 10 000 лв. 

---------------
Всичко приходи: 1 095 703 лв.



Бюджет – разходи
2022

• Фонд Работна заплата 784 020 лв.
 Средна месечна брутна заплата 1275 лв.

• Разходи за издръжка 231 629 лв.
 Облекло 8 136 лв.
 Библиотечни документи 31 836 лв.
 Материали 29 331 лв.
 Вода, ел. енергия 79 419 лв.
 Външни услуги 65 806 лв.

o Абонамент периодични издания 12 475 лв.
 Текущ ремонт 11 907 лв.
 Командировки 4 384 лв.
 Застраховка 810 лв.

• Дълготрайни активи (компютри, лаптопи, климатици) 20 269 лв.

• Такса битови отпадъци 750 лв.

• Данък върху приходите 719 лв.

---------------
Всичко разходи: 1 037 387 лв. Преходен остатък: 58 316 лв.



Материална база

• 2 бр. UV стерилизатора за книги (Община Стара Загора)
• ремонт WC 1 етаж по проект на Община към АХУ
• ремонт и обзавеждане на Обработка 2 
• климатици – 3 бр. (Заемна, Немска читалня, Обработка 2)
• ремонт – плочки (Фоайе 1 етаж, WC 4 етаж, Заемна)
• работен стол – 5 бр. и др.



Библиотеката получи
поздравителни адреси и благодарствени писма



Библиотеката получи
поздравителни адреси и благодарствени писма
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