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Годишен отчет  за 2020 година 
 

 
Регионална библиотека Димитър Талев - Благоевград е основна библиотека за 

Югозападна България. Тя е най-голямата извън-столична библиотека в Западна България 
по обем и качество на библиотечния фонд, по структура, по дейност, по достигнато 
равнище на автоматизацията.  

Библиотеките са толкова стари, колкото са стари и знанието и книгите. Тяхното 
значение за културния напредък на човечеството никога не е стояло под съмнение, а 
библиотекарят  винаги е бил неизменен спътник на човека в стремежа му към знание и 
прогрес. Днес библиотеката е едновременно физическо и виртуално място, но 
физическото присъствие продължава да бъде здрава опора за обществото, особено на 
местно ниво. Обществената библиотека е пространство за широк спектър от цели – 
четене, общуване, учене, игра, срещи и др. Бъдещата й визия е на модерна европейска 
институция с множество дигитални колекции. 

Изминалата година бе предизвикателство за дейността на  всички сфери с появата 
и разпространението на пандемията от COVID -19. И библиотечната професия, както 
всички останали сектори бе изправена пред предизвикателството COVID-19. Въпреки 
трудностите колективът на библиотеката продължи да постига успехи в своята дейност. 
Повечето от културно-масовите дейности бяха осъществени онлайн. Станахме 
„Библиотека на иновациите“, номинирани сме за множество професионални признания, 
първи след НБКМ закупихме техника за дезинфекция и стерилизация на книгите. 
Участвахме в базар на „Изкуствата и творческите занаяти“ организиран от Община 
Благоевград и в Коледния базар. Работихме по проект за дигитална колекция 
„Благоевград – пътят до днес“, във връзка с който бяха събрани множество снимки от 
около 10 наши съграждани, документиращи сгради, улици, трудови колективи, градски 
тържества и събития, които се съхраняват за  историята. Дигитализирани са общо 26 броя 
снимки. По този проект ще продължим да  работим и през 2021 година. Пандемията от 
КОВИД -19 се отрази на посещаемостта  и изцяло на дейността на библиотеката, но не 
ни спря. 

Основни статистически показатели на библиотеката за 2020г. 

 Показатели брой 
 Библиотечен фонд 462851 
 Новонабавени библиотечни материали 5752 
 Отчислени библиотечни материали 506 
 Текущи периодични издания (в заглавия) 29 
 Посещения - общо 23330 
                   за дома                                                               15441 
                   от тях в читалните                                         6309 
 регистрирани на организирани събития на място 1580 
 Заети библиотечни материали - общо 50067 
                       читатели под 14 години 7348 



 

 

 
                 читатели над 14 години /включително 
виртуални/ 42719 

                    за дома 29095 
                    в читалня 20972 
 книги 43688 
 Периодични издания 6379 
 Записи в "АБ" система- общо 19774 
             книги 5752 
            статии 6987 
             грамофонни плочи 729 
             нотни издания 1775 
        регионални дейности 337 
 нови читатели / нови записи 812 
 стар фонд – ретро конверсия 3382 
 Справочно-библиографска дейност 1707 
             устни справки 1672 
             писмени справки 32 
            библиография 1 
            Бележити дати 2 
 Масова дейност 404 
          витрини 288 
          изложби 31 
     събития/ мероприятия 79 
          презентации 6 
         Медийни изяви 12 
         Интервюта 10 
 Участия в радиопредавания  1 
 Участие в телевизионно предаване 1 
 Проекти - работа                                                     5 
            Обучения и семинари 7 
            организирани от РБ 6 
             участвали от РБ - "Цифрова република" 1 
 Участия в национални библиотечни форуми 3 
       на ББИА 2 
       на "АБ" 1 
 изработени инструкции 2 
 за работа с регистъра на общ. Библиотеки 1 
 за инвентаризация на фонда 1 
 Създадени фейсбук групи 3 
 Регионална библиотека "Д. Талев" 1 
 на обществените библиотеки от региона 1 
 на ТС на ББИА 1 
 Напомняне на закъснели читатели             300 
 Инвентаризация - проверки в инвентарна книга 6780 
 Работа в регистър на  общ. библиотеки 85 



 

 

Към 11.01.2021 
  
АБ 
Книги 182092 
Периодика 4028 
Статии  113934 
Компакт дискове 1628 
Общо 301682 записа 
  
CDS/ISIS локални бази 
Книги 229411 - тук са и описания без сигнатури и инв. №-тоест не ги притежаваме 
Серия 5 - 232927 
Серия 6 - 157665 
Краезнание 50087 
Периодика 3754 
Ноти 3054 
Фонд 27231 
Общо 704129 записи 
  
Интернет - на хостинга на библиотеката в София 
Книги 185638 
Нова периодика - 4028 
Стара периодика - от Айсис 3747 
Серия 5 - 238435 
Серия 6 - 168747 
Статии - 113931 
Регион/Краезнание/ - 49684 
Сводна база - 88972  
Общо 853182 записа 
  
Справки и обратна връзка чрез Попитай библиотекаря за 2020 г. - 4 
  
Общо записи и в трите локации 1 858 993- почти 2 милиона записа 
 


