
 

1 
 

Отчет за работата на Регионална библиотека „Димитър Талев” – Благоевград,  

за 2022 година 

Изпратихме една пълна и наситена със събития година. 2022 година ни позволи да разгърнем 

потенциал, да се освободим от Ковид – страха, да посрещнем гости от цяла България и да се 

гордеем с работата си. Не случайно при посещения на деца и екскурзии в библиотеката им 

казваме, че се намират в най-голямата регионална библиотека в Западна България.  

Да бъдеш библиотека с регионален характер е гордост и още по-голяма отговорност. За 

поредна година регионална библиотека „Димитър Талев“ доказа, че е  съвременен, уникален 

и основен културно- информационен институт за Благоевградска област. Изминалата 2021 

година бе продължение на предизвикателството за дейността на  библиотеката в условия на 

пандемията от COVID -19. Въпреки трудностите колективът на библиотеката продължи да 

постига безспорни успехи в своята дейност. Участва се и се работи по проекти на 

Министерство на културата. Провеждаха са обучителни семинари. Реализира се първата за 

нашия край научна конференция посветена на художествените занаяти. Готвехме се за 

домакинството на 28-я професионален семинар на АБ. Въпреки онлайн-обученията на 

учениците, библиотекарите не спряха работа с тях и ги спечелиха като четящи деца. 

Доказателство за това е нарасналият брой потребители на библиотеката. През 2021 година, 

продължи работата по утвърждаването ни като модерна европейска институция с множество 

дигитални колекции. Значително бе подобрена материалната база, която ползва институцията. 

Заработи нов отдел – информационно-регистрационен център. Създадена бе зала „Библио-

клуб“, която е съвременно привлекателно място за обществеността на града за творчески 

срещи и изяви. Ремонтирани бяха помещения. Закупена бе компютърна техника. Благодарение 

на добрата работа с НПО организации, сме притежатели и на модерна копирна техника - 

цветен ксерокс. Участието ни в програми на министерство на труда и социалната политика 

осигури работа, за една година, на двама човека. През годината се пенсионираха и се 

разделихме с трима дългогодишни служители на библиотеката. Това доведе до вътрешна 

реорганизация, попълване на списъчния състав и обучение на нови кадри. Не на последно 

място е и повишаването на професионалната   квалификация на служителите. Трима от тях са 

студенти в магистърски и бакалавърски степени.  

Външно библиотечната професия е лека за обществеността. Но, тя изглежда такава поради 

непознаването на спецификата й, а и се изискват много, много знания и труд, за да изглежда 

нещо изключително специфично и трудоемко като леко и приятно. Колективът на регионална 

библиотека „Димитър Талев“ Благоевград може да е доволен и горд с работата си в една тежка 

и напрегната година като 2021-а. Постигнатите резултати през ковидната 2021-а година 

доказват, че благоевградските библиотекари са  професионалисти и работят в модерна 

европейска институция.  
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СТАТИСТИЧЕСКА СПРАВКА 

 

Приходи от касов апарат  

 Сума от такси и услуги от касов апарат 2022 година 

 ДО ЗВ Ч/Кр/Из ОБЩО 

2022 Г.  4180 лв 6451.80 лв. 361.10 лв. 10 992.90 лв. 

 2021 Г.  2651 лв. 4549 лв. 537.20 лв. 7737.20 лв. 

                       

ДЕТСКИ ОТДЕЛ 

Детският отдел на Регионална библиотека „Димитър Талев“ събира, съхранява и предоставя 

за ползване библиотечни документи за деца с научно-популярно, художествено, справочно 

съдържание и периодични издания. 

С цел подпомагане на лятното четене на учениците в отдела са съставени препоръчителни 

списъци за деца от 1 до 7 клас. 

Детският отдел поддържа електронен читателски дневник, и традиционна приемно-

предавателна книга за документи. 

Новите регистрирани читатели на  Детския отдела  се отразяват в обща  база данни 

„Автоматизирана библиотека”, за 2022 г. са 1435 деца – от мъжки пол 658, женски пол 777 

(2021 г. - 1355 читатели, от мъжки пол 637, женски пол 718). 

През 2022 година за Детския отдел  в касовата книга на отдела има 1435 вписвания  за сума от 

4 180,00 лв.  (2021 г. - 1355 вписвания за сума от 2 651,00 лв.). 
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През отчетната година проведохме 2 пъти  Ден  на  отворените врати – на 1 юни  2022 г. – 138 

деца и от 04. - 07.10.2022 г. -80 общо 218 деца получиха безплатни читателски годишни карти 

за библиотеката.  

 

Посещенията за 2022 г. в Детския отдел са 16 700 читатели (2021 г. -14 036 читатели). 

Децата посетили отдела през 2022 г. са с 2 664 повече от предходната година. 

  

Читателите на Детския отдел са ползвали общо 14194 тома литература за 2022 година (2021 г. 

– 11 312 т.).  Заетите материали са с 2 882 тома повече от предходната. 

По език: 

година общо Бълг. Руски Англ. Немски Фр. Др. ез. 

2022 14 194 13 910 6 272 2 2 2 

2021 11 312 11 057 9 238 1 6 1 

 

През 2022 година в отдела са постъпили 948 книги (за 2021 г. – 876 книги).  Те са от проекти  

закупуване на нови книги, покупка със средства на библиотеката и от дарения на граждани и 

организации.  Новите материали са от всички отдели на знанието, съобразени с интересите и 

нуждите на децата. Фондът на отдела се увеличава и с депозитни книги и  периодични издания, 

които могат да се ползва на място. 

Детският отдел организира през 2022 година общо 120 мероприятия и 1 отменено, поради 

епидемиологичната обстановка в страната. С участието на деца от всички детските градини, 

училища, школи, частни занимални и индивидуални ползватели на библиотеката.  (За 2021 г. 

– 96 детски мероприятия и 9 отменени) 

На детските мероприятия децата разказваха биографични сведения за писателите, представяха 

техни произведения, направиха сценки по приказки, рисуваха любими приказни герои, 

гледаха филмирани произведения на изучавани в училище автори, както и документални 

филми за празниците и исторически личности, участваха в тематични викторини и детски 

работилници. 

В отдела се организира и Детско лятно кино, като прожекциите са адаптирани по детски книги 

и това, което е налично в библиотеката. 

През 2022 година са изработени 98 витрини, посветени на  национални празници, народни 

обичаи, годишнини на писатели и др. (2021 г. – 90 ). 

През 2022 година са направени 53 изложби с детски рисунки, картички и табла по 

произведения на писатели, посветени на национални празници и др.  събития. (2021 г. – 35). 

През 2022 година са дадени 19 интервюта на местни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

медии относно мероприятия, посветени на детски писатели и празници: за дейността на 
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Детския отдел; „Забавно лято в библиотеката” ; „Детско лятно кино“; Професията 

библиотекар; Деня на детската книга; Световния ден на книгата;  24 май – ден на българската 

просвета и култура и на славянската писменост; Коледна томбола; Работилница за изработване 

на коледни неща. (2021 г. – 16 интервюта). 

През 2022 г. отделът се включи в редица библиотечни инициативи и дейности. През отчетната 

година бяха изработени отчет за предходна година, план за дейността, културен календар за 

събитията през настоящата година. 

 Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград, разполага с  онлайн платформата 

„Уча се“ ,която е на пълно безплатна за всеки регистриран читател. Обучителният център 

разполага с три компютъра и редовно се посещава от деца ползватели на библиотеката. 

През месец февруари библиотеката се включи и спечели проект към Министерство на 

културата за обогатяване фондовете на библиотеките. 

Лично бе поднесено Приветствие за Първия учебен ден на всички училища в града с 

пожелания за успешна година и добра съвместна работа между институциите. 

Красота, въображение, фантазия и куп вълшебства! И всичко това благодарение на над 500 

деца от Благоевград, които не спряха да се трудят в продължение на две седмици в коледната 

творческа работилница на детския отдел на Регионална библиотека „Димитър Талев“! 

Времето и дните минаха неусетно в изработване на прекрасни коледни сувенири, картички и 

украса за елхите. На един дъх ученици и възпитаници на детски градини твориха в нашето 

вдъхновяващо ателие и оставиха част от себе си в творбите, които направиха. С изработените 

неща бе организиран Коледен базар. 

Страхотен успех имаха някои наши инициативи, които провокираха интереса на децата към 

нашата културна институция. Такава безспорно бе идеята „Книжки самоходки“, с която 

подарихме незабравимо лято на стотици деца в Градския парк, който стана читалня на открито. 

Всеки петък в месеците юли и август, във времето от 10:00 до 12:00 часа, малките читатели 

имаха незабравими срещи с любимите си книжки, герои и истории.  

Не бе по-различна картината и с инициативата „Забавно лято“, където властваха книгите, 

усмивките, музиката, танците и таланта на малчуганите. Страниците на красиви и любими 

литературни произведения разгърнаха много от тях.  Читалнята едва „събра“ широките детски 

усмивки, а малките ни читатели съчетаваха  различни изкуства - литература, театър и кино. 

Хиляди деца, хиляди усмивки, хиляди приятни мигове, хиляди емоции, хиляди прочетени 

книги. Всичко това се случи през изминалата 2022 година в читалнята на детския отдел на 

Регионална библиотека „Димитър Талев“. Наши гости бяха хлапета от детските градини, 

ученици от училищата, потребители на социални услуги. За нас, служителите, тези 12 месеца 

бяха повече от успешни, защото успяхме да доставим радост, вълнение и знания на нашите 

малки читатели, а тук за тях бе истинско книжно царство. Огромният и чуден свят на книгите 

от съкровищницата на библиотеката впечатли всички, които се докоснаха до него. Разбира се, 

че най-важно е четенето на книги, но в детския отдел се постарахме да не скучаят нито децата, 

нито младежите. Затова в читалнята ни бе център и на забавленията, оцветяването на рисунки, 

рисуването на картини, сътворяването на сувенири, реденето на пъзели, и интересните 
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мултимедийни презентации,  рецитали, и на най-новото попълнение е игрите с новата конзола 

„Playstation 5“.  

Това море от усмивки през цялата 2022 година ни дава увереност в две посоки. Първата е, че 

децата и младежите усещат в детския отдел уют, топлина и комфорт, затова много от тях ни 

гостуваха многократно.  очакваме отново да са наши гости. Втората е, че те усещат нашата 

всеотдайна работа и доброто ни отношение към тях – готовността ни винаги и по всяко време 

да им помогнем, да бъдем техни партньори и приятели.  

Това пък ни кара да вярваме, че и тази година ще сме център на чудния детски свят, в който 

книгата е №1, а веднага след нея идват творческите занимания, новите знания, игрите и 

забавленията. 

Защото четенето на книги е магия. А тази магия винаги те възнаграждава по един или друг 

начин.  

През отчетната година редовно бе подреден библиотечният фонд на Заемната, Читалнята и 

Детския обучителен център по отдели на знанието.  Подменени и допълнени бяха надписите 

към разделителите на стелажите, за онагледяване и по-добро разкриване на фонда на Детския 

отдел. 

Отделена и прочистена бе физически и морално увредена литература, като се изготви списък 

за отчисление. 

Работи се и върху проблема по събиране на фонда от закъснели читатели, чрез позвъняване на 

лицата, на които разполагаме с контакти и чрез алтернатива за контакт с помощта на класните 

ръководители и учители. 

Периодично се подреждат и прочистват картони на читатели, навършили 14 годишна възраст. 

 

 „ЗАЕМНА ЗА ВЪЗРАСТНИ”  

През изминалата 2022 година отдел „Заемна за възрастни” при РБ ”Д. Талев”, продължи да 

работи за утвърждаването на библиотеката като модерен регионален културен 

информационен център в област Благоевград. 

Заемна за възрастни е звеното, което осъществява пряко контакт с читателите. Наред с 

индивидуалното библиотечно обслужване се правят и редица устни справки. Библиотекарите 

в отдела ежедневно провеждат консултации и насочват читателите към определени заглавия, 

съобразно техните интереси. 

 

I  ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА С ЧИТАТЕЛИ 

Табл.№1. 

Година Посещения Раздадена  

литература 

Научна  

литература 

Устни справки Обаждания на 

закъснели  

читатели 
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2022 г. 14 241 27 404 5 217 2 050 540 

 

2021г. 

 

16 378 

 

30 226 

 

6 234 

 

2 100 

 

510 

 

2020г. 

 

11 147 

 

21 697 

 

3 579 

 

1600 

 

300 

 

I.1.  В отдел Заемна за възрастни се забелязва тенденция на завръщане на  стари ползватели, 

прекъснали посещението на библиотеката от десетина години, но,  наши читатели стават  все 

по-често и хора, които никога не са ползвали услугите ни. 

I.2. При  обслужването на ползвателите,  посещаващи отдела всеки работен ден, 

дейността на библиотекарите се подпомага успешно от електронния каталог на библиотеката.  

I.3. От доста години в библиотеката се използва баркод, технология за обслужване на 

ползвателите, която позволява много по-добър контрол върху заеманията и срока на връщане, 

както и точна информация за движението на всеки библиотечен документ,  у всеки конкретен 

ползвател. Тази форма на работа увеличава реалното време за работа с ползвателя, за 

разговори и беседи за нови книги, автори, библиотечни поредици. 

I.4. Библиотекарите от “Заемна за възрастни” обогатяват фонда на заемната с търсени 

заглавия по пътя на дарителството, като по този начин се набавят нови, актуални заглавия. 

I.5. За много търсени заглавия се води картотека на заявките, а при съответно връщане на 

заглавието  ползвателят се уведомява по телефона, за получаване на съответната книга. Тази 

практика на съобразяване с потребностите на хората с 

цел подобряване на качеството на обслужване, утвърждава авторитета на библиотеката като 

водещ професионален културен институт в града. 

I.6. Библиотекарите от Заемна за възрастни извършват ежедневно много устни  справки по 

тема и за конкретни заглавия. 

I.7. Ежедневна е работата със закъснели ползватели с помощта на телефонни обаждания. 

I.8. Популяризирането на ново получената  литература през годината се извършваше 

посредством целогодишното поддържане на витрина “Нови книги” в  Залата за свободен 

достъп. 

I.9. Библиотекарите винаги са се стремели да бъдат в крак с читателското търсене. За 

учениците горен курс на обучение с цел по-ефективно обслужване се изготвят актуални 

списъци с изучаваната задължителна и препоръчителна литература за 8, 9, 10, 11 и 12 клас. -5 

бр. 
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II  ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД 

II.1.  Отдел „Заемна за възрастни” през цялата 2022 година извършваше проверка и корекции 

на пропуски във фондовете, заедно с отдел „Комплектуване”. 

II.2. Продължава прочистването на фонда от морално остарели заглавия, както и на 

физически похабени екземпляри. Паралелно всяко заглавие се включва във списък, и се  

предава на отдел „Обработка” за отчисляване.  

II.3. Изготвиха се таблици със заглавия за отчисления 

- над 1200 заглавия 

II.4. Изготвяне на списъци  от  нови заглавия, с художествена и научна литература, за 

кандидатстване по проект: -  „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност“, към Министерство на културата. 

II.5. Ежедневно подреждане и онагледяване на основния фонд. 

II.6. Библиотечния фонд се обогатява чрез спечелени проекти към Министерството на 

културата, закупена литература и дарения. 

II.7. Ново получената литература се отразява в   „Книга за движение на библиотечния фонд”. 

Табл.№2 

НОВОПОСТЪПИЛА ЛИТЕРАТУРА 

година общо художествена научна 

2022 година 1 571 1017 553 

2021 година 1 622 1 061 561 

2020 година 1 723 1 149 574 

2019 година 2 614 1 842 772 

 

III  КУЛТУРНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Ежемесечно във връзка с важни събития, личности, годишнини, актуални теми, отворени 

врати и други събития от национално и световно значение се изготвят витрини, презентации, 

мероприятия. Отделът въпреки  напрегнатото ежедневие, активно се включва в културния 

живот на библиотеката , като се старае, това, да не се отразява на  доброто обслужване и 

качеството на постоянните професионални задължения. 

Табл.№ 3 

КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВИТРИНИ 
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1. Среща разговор на тема: - „Правата на човека”. Хора в неравностойно 

положение от дневен център „Светлина“, бяха запознати с правата си. 

2. Изготвяне  презентация на тема „Холокост – геноцид над еврейските народи“. 

3. Интервю по повод Международния възпоменателния ден за Холокоста – 27 

януари. 

4. Среща разговор на тема:       - "Майчиния език - най - великото дело и оръжие 

на един народ". 

5. "Многоликия образ на българската жена" - представяне творчеството на 

Живка Юрукова - писател, обществена личност, художник. 

6. Подреждане изложба с картини  на Живка Юрукова. 

7. Започна пренаписване на ,, История славянобългарска“ – по случай 400 

години от рождението на Паисий Хилендарски“. 

8. Представяне творчеството на младата писателка Цветелина Жулева. 

9. Представяне творчеството на местния автор Владимир Караджов 

10. Изнасяне  беседа на тема „Младежи и наркотици“. По случай международния 

ден против търговия и употреба на наркотични вещества. 

11. Анкета с читатели на библиотеката за предпочитани автори и заглавия. 

 

12. Изготвяне на витрина с предпочитани автори и заглавия. Проучването е          

направено чрез анкета с читатели на РБ „Димитър Талев“. 

 

13. Изготвяне и представяне презентация за живота и творчеството на Димитър 

Талев. 

 

14. Среща разговор на тема: -  Здравословно хранене. 

 

15. Среща разговор, по повод Международния ден без насилие /02.10.2022 г./            

- "Агресия и агресивно поведение .Видове агресия". 

 

16. 110 години от Освобождението на Горна Джумая. Викторина на тема:  -  "Аз 

обичам Благоевград" 

 

17. Среща разговор, размисли на тема:                                          -" Съвременни 

български будители" 

 

18. По случай световния ден за борба със СПИН, пред ученици беше изнесена 

лекция на тема: "О т знанието към грижата".             Шествие, демонстрация, разгъване 

на символичната червена лента 

 

19. Елха на равносметката 
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IV.  ЦЕЛОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ 

/срок постоянен/ 

Табл.№4 
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1. Ежемесечно  представяне на нови книги 

2. Ежемесечно изготвяне на здравен бюлетин 

3. Ежедневно подреждане на фонда 

4.Поддържане на локалните книгохранилища. 

5. Работа с база данни – ретроконверсия на каталожни документи,  корекции, допълване на 

базата от стар фонд. 

6. Привеждане на библиотечните единици в подходящ вид за ползване от потребителите и 

физическото им оцеляване: 

- подлепване 

- смяна на сигнатурните етикети 

7. Поддържане на регистрационни картони: 

- прочистване 

- подреждане 

- сортиране по месеци и години. 

8. Инвентаризация на зала №2 

9. Инвентаризация на книгохранилище за българска литература. 

10.Инвентаризация на книгохранилище за чужда литература. 

 

Усилията на библиотечните работници от Заемна за възрастни през  изтеклата 2022 г. година 

бяха насочени към максимално удовлетворяване интересите на ползвателите. Заетите 

библиотечни документи през годината са 27 404  при план 31 000. Естествено тази тенденция 

си има своето обяснение. По време на пандемията от Ковид  /2021г/ , посещенията в 

библиотеката рязко се повишиха. Книгата се оказа почти единственото развлечение, което 

хората можеха да си позволят. Но, когато хората се завърнаха към своето по-нормално 

ежедневие, заложените показатели  за 2022 година се оказаха неизпълними. 

Въпреки гореизложеното, 2022г. можем да отбележим като успешна. Чрез обратната връзка, 

която осъществихме с нашата „Елха на равносметката“,  се запознахме с изключително 

положителните отзиви на нашите ползватели, относно предоставените услуги и обслужване. 

 

ОТДЕЛИ „СБО“, „ЧИТАЛНИ“ И „ИЗКУСТВО“ 

От 2022 година отчета за дейността на отделите е разделен на три части.  



 

10 
 

 Първата част включва отчет за дейността на СБО. 

 Втората част включва отчет за дейността на отдел „Читални“. 

 Третата част включва отчет за дейността на отдел „Изкуство“. 

 Накрая са обобщени данните за 2022 година и са сравнени с данните за 2021 година. 

 Направен е анализ на показателите. 

СБО 

Анотации – 39 анотации. 

Атестации на библиотекари – 4 атестации. 

Аудио записи в Дом за стари хора „Света Петка“, съвместно с ученици  - 6 записа.  

Библиографско описание на статии от списания – 1268 библиографски описания. /Само нови 

записи. Записите, на които е правена корекция не са включени./ 

Водещ на събитие – 1 събитие. 

Изготвяне на списъци: 

- периодични издания и вестници за подвързия – 2 списъка. 

Инвентаризация на фонда  – 1 583 библиотечни единици. 

Нови индекси за грамофонни плочи /нов индекс по УДК/ - 22 индекса. 

Нови надписи за каталога на отдел „Читални“ – 48 надписа. 

ПБС оформена като библиография – 1 справка. 

Ползвана литература – 45 библиотечни единици. 

Портфолио на отдели „СБО“, „Читални“ и „Изкуство“  за фейсбук страницата на библиотеката 

– 4 представяния на всеки отдел.  Четири представяния, защото отдел „Читални“ има две зали. 

Посещения – 36 посещения. 

Справки: 

- по имейл – 1 справка. 

- с литература от читател – 6 справки. 

- по телефона – 4 справки. 

- по тема – 7 справки. 

- писмени библиографски справки – 24 справки. 

- писмени тематични справки – 31 справки. 

- ретроспективни справки – 2 справки. 

Презентации – 4 презентации /нови/. 
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Работни графици за всеки месец – 12 графика  /за всеки месец/. 

Работни графици за съботни дежурства – 2 графика /за настоящата и следващата година/. 

Разделители – нови в читалня /стар и нов индекс по УДК/ -  12 разделители. 

Участия в инициативи – 1 участие. 

Участия в проекти към МК  и НФК – 3 участия. 

 

Отдел „Читални“ 

Беседи – 1 беседа. 

Библиографско описание на липсващи заглавия от фонда на основното книгохранилище – 

4 572 библиографски описания.  

Библиографско описание на ноти – 421 библиографски описания. /Само нови записи. 

Записите, на които е правена корекция не са включени./ 

Витрини -103 витрини. 

Нови книги /отдели „Читални“ и „СБО“/ - 280 библиотечни единици. 

Подвързия /периодични издания/ - 160 библиотечни единици. 

Ползвана литература в читалня „Периодика“ – 4 608 библиотечни единици. 

Ползвана литература в „Читалня“– 1 757 библиотечни единици. 

Посещения в читалня „Периодика“ – 565 посещения. 

Посещения  в  „Читалня“– 510 посещения. 

Презентации – 4 презентации. 

Преместване и подреждане на фонда в читалните – обособяване на Правна читалня и читалня 

„Периодика“ /бивша Читалня 2/ и    „Читалня“ /бивша Читалня 1/. 

Приемане и подреждане на подвързия в локалните хранилища на отдел читални – 145 

библиотечни единици. 

Прожекции на филми – 1 прожекция. 

Справки с литература на читатели – 12 справки. 

Справки по телефона – 56 справки. 

Справки по тема – 18 справки. 

Срещи-разговори – 2 срещи. 
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Отдел „Изкуство“ 

Анотации – 51 анотации.   

Аудио записи в Дом за стари хора „Света Петка“, съвместно с ученици – 6 записа. 

Библиографски описания на статии, части от книги и грамофонни плочи – 1 075 

библиографски описания. /Само нови записи. Записите, на които е правена корекция не са  

включени./ 

Витрини – 55 витрини. 

Водещ на събитие – 6 събития. 

Заети библиотечни материали от „Заемна за дома“ – 75 заети библиотечни единици. 

Заети библиотечни материали от читалня по видове библиотечни документи: 

- грамофонни плочи – 1библиотечна единица; 

- графика – 0 библиотечни единици; 

- книги – 135 библиотечни единици; 

- ноти – 60 библиотечни единици; 

- периодични издания – 48 библиотечни единици. 

Изложби на картини – 1 изложба. 

Инвентаризация на част от фонда на отдел „Изкуство“ – 151 библиотечни единици. 

Конкурс за рисунка и музикално изпълнение  – 1 конкурс. 

Литературни четения – 1четене. 

Нови книги – 103 библиотечни единици. 

ПБС – 1 справка. 

Посещения в „Заемна за дома“ – 65 посещения. 

Посещения в читалня – 57 посещения. 

Презентации – 3 презентации. /нови/ 

Проверка на читателските картони за закъснели читатели – 52 читателски картона. 

Рецитал – 1 рецитал. 

Срещи-разговори – 2 срещи. 

Телефонни разговори и писма до закъснели читатели – 18 общо.  
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Участие в инициативи – 1 участие. 

Участие в проекти – 1 участие. 

 

Дейности СБО 2022 2021  Отдел " 

Читални" 

2022 2021 Отдел 

"Изкуство

" 

2022 2021 

Анкета 
 

0 1 
 

0 0 
 

0 0 

Анотации 
 

39 210 
 

0 0 
 

51 0 

Атестации 
 

4 4 
 

0 0 
 

0 0 

Аудио записи 
 

6 0 
 

0 0 
 

6 0 

Беседи 
 

0 0 
 

1 0 
 

0 0 

Библиографско описание 
 

126

8 

123

7 

 
499

3 

395

6 

 
107

5 

362 

Витрини 
 

0 0 
 

103 72 
 

55 0 

Водещ на събитие 
 

1 0 
 

0 0 
 

6 0 

Доклад 
 

0 1 
 

0 0 
 

0 0 

Изготвяне на списъци 

/подвързия/ 

 
2 0 

 
0 0 

 
0 0 

Изложби на картини 
 

0 0 
 

0 0 
 

1 1 

Инвентаризация на фонда 
 

158

3 

159

5 

 
0 0 

 
151 0 

Лекции 
 

0 1 
 

0 0 
 

0 0 

Конкурси 
 

0 0 
 

0 0 
 

1 0 

Литературни четения 
 

0 0 
 

0 0 
 

1 0 

Нови индекси 
 

22 0 
 

0 0 
 

0 0 

Нови книги 
    

280 135 
 

103 188 

Нови надписи 
 

48 0 
 

0 0 
 

0 0 

Отчислени библиотечни 

материали 

 
0 0 

 
0 0 

 
0 0 

ПБС 
 

24 31 
 

0 0 
 

1 0 

ПБС/библиография/ 
 

1 0 
 

0 0 
 

0 0 
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ПТС 
 

31 0 
 

0 0 
 

0 0 

Подвързия 
 

0 0 
 

160 90 
 

0 0 

Ползвана литература 
 

45 0 
 

636

5 

849

3 

 
319 0 

Портфолио 
 

4 0 
 

0 0 
 

0 0 

Посещения 
 

36 0 
 

107

5 

128

5 

 
122 0 

Презентации 
 

4 0 
 

4 18 
 

3 0 

Проверка на читателски картони 

/закъснели читатели/ 

 
0 0 

 
0 0 

 
52 0 

Прожекции на филми 
 

0 0 
 

1 0 
 

0 0 

Работни графици за всеки месец 
 

12 0 
 

0 0 
 

0 0 

Работни графици за съботни 

дежурства 

 
2 0 

 
0 0 

 
0 0 

Разделители нови - за "Читалня" 
 

12 0 
 

0 0 
 

0 0 

Ретроспективни справки 
 

2 0 
 

0 0 
 

0 0 

Рецитали 
 

0 0 
 

0 0 
 

1 0 

Справка по е-mail 
 

1 2 
 

0 0 
 

0 0 

Справка - литература от читател 
 

6 0 
 

12 0 
 

0 0 

Справка по телефона 
 

4 0 
 

56 2 
 

0 0 

Справка по тема 
 

7 0 
 

18 3 
 

0 0 

Срещи-разговори 
 

0 0 
 

2 0 
 

2 0 

Телефонни разговори и писма до 

закъснели читатели 

 
0 0 

 
0 0 

 
18 0 

Участия в инициативи 
 

1 0 
 

0 0 
 

1 0 

Участия в проекти 
 

3 0 
 

0 0 
 

1 0 

 

 През 2022 година дейностите в отделите са различни. 

 Анкети през 2022 година нямаше, за разлика от 2021 година, когато има една анкета в 

СБО по искане на студенти. 

 Анотациите през 2021 година се пишеха  всеки ден и само от СБО. През 2022 година 

анотации се пишат от СБО и отдел „Изкуство“. Пишат се повод две различни рубрики, които 
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се отразяват във фейсбук страницата на библиотеката. Рубриката на отдел „Изкуство“ е 

„Знаете ли че…“ /всяка сряда/ и рубриката на СБО „Любопитни факти“ /всеки петък/, но 

въпреки това анотациите за 2022 година са по-малко в сравнение с 2021 година /210 анотации 

за 2021 година и 90 анотации за 2022 година./ 

 Атестации или атестационни карти се изготвят от завеждащият отдели, който работи 

в СБО /към датата на отчета/. През 2021 година тези карти не са включени в отчета, но са 

направени. Атестационните карти са четири /за всеки библиотекар в отделите/. 

 Аудио записи /разкази на възрастните хора от Дом за стари хора „Света Петка“/ се 

записват съвместно с ученици от 6-то СУ „Иван Вазов“, по повод общ проект „Осинови си 

баба и дядо“. Всеки месец шест ученици и двама библиотекари от отдели СБО и „Краезнание“ 

посещават дома. 

 Беседа с ученици за 2022 година има отдел „Читални“. За 2021 година няма отбелязано 

в отчета. 

 Библиографско описание на книги /отдел „Читални“/, статии /СБО, отдел „Читални“ и 

отдел „Изкуство“/, ноти /отдел „Читални“/  и грамофонни плочи, както и части от книги /отдел 

„Изкуство“/.  

В СБО за 2022 година са библиографските описания на статии от списания са:  1 268 

библиографски описания.  

През 2021 година библиографските описания на статии от списания са: 1 237 библиографски 

описания, т. е. 31 библиографски описания повече за 2022 година. 

В отдел „Читални“ за 2022 година библиографските описания на книги от основното 

книгохранилище са: 4 993 библиографски описания.  

През 2021 година библиографските описания на книги от основното книгохранилище са: 3 956 

библиографски описания, т. е. 1 037 библиографски описания повече за 2022 година. 

В отдел „Изкуство“ за 2022 година  библиографските описания на статии от списания, 

части от книги и грамофонни плочи са: 1 075 библиографски описания.  

През 2021 година библиографските описания на статии от списания, части от книги и 

грамофонни плочи са: 362 библиографски описания, т. е. 713 библиографски описания повече 

за 2022 година. 

Витрини през 2022 година са правени в отдел „Читални“ /103 витрини/ и отдел „Изкуство“ 

/55 витрини/.  

През 2021 година витрините са дадени общо за двата отдела 72, т. е. 86 витрини повече през 

2022 година. 

Водещ на събитие са били СБО /1 събитие/ и отдел „Изкуство“ /6 събития/ през 2022 година. 

През 2021 година не е отбелязано в отчета. 
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Доклади през 2021 година е имал само СБО /1 доклад/. През 2022 година няма. 

Изготвяне на списъци /подвързия/ - правят се от завеждащ отделите. За 2022 година 

списъците са два, а за 2021 година не са отбелязани в отчета. 

Изложби на картини се правят от отдел „Изкуство“. За 2022 година има една изложба и за 

2021 година също една. 

Инвентаризация на фонда в СБО се прави всяка година. За 2022 година са 1 583 библиотечни 

единици. За 2021 година 1 595 библиотечни единици. През 2022 година се направи 

инвентаризация на част от фонда на отдел „Изкуство“ – 151 библиотечни единици.  

Лекции през 2022 година няма нито един от трите отдела. За 2021 година една лекция е 

представена от СБО. 

Конкурси – само един конкурс за 2022 година  /най-добра рисунка и най-добро музикално 

изпълнение, участници ученици от НХГ „Св. Св. Кирил и Методий/ организиран от отдел 

„Изкуство“. За 2021 година няма. 

Литературни четения  - през 2022 година  е само едно и е организирано от отдел „Изкуство“. 

За 2021 година не е отразено в отчета. Литературни четения се правят в Дом за стари хора 

„Света Петка“, по повод различни празници и годишнини на писатели. 

Нови индекси се поставиха в отдел „Читални“, тъй като трябваше да бъдат изписани новите 

индекси от УДК. 

 Нови индекси се направиха и за грамофонните плочи, защото са прекласирани по УДК. 

 Нови книги -  за 2022 година са 280 библиотечни единици /общо за СБО и отдел 

„Читални“/ и 103 библиотечни единици за отдел „Изкуство“.  През 2021 година са: 135 

библиотечни единици /общо за СБО и отдел „Читални“/ и 188 библиотечни единици за отдел 

„Изкуство“. За СБО и отдел „Читални“ новите книги са: 145 библиотечни единици повече 

за 2022 година. За отдел „Изкуство“ новите книги са: 85 библиотечни единици по-малко 

за 2022 година. 

 Нови надписи се поставиха на каталога в отдел „Читални“. Надписите се направиха от 

СБО. 

 Писмени библиографски справки се правят само в СБО. За 2022 година те са 24 

справки. За 2021 година са 31 справки т. е. седем справки по-малко за 2022 година. Всички 

писмени библиографски справки са публикувани в сайта на библиотеката. Подредени са по 

отрасли на знанието и строго азбучно.  

 Една от тези справки е оформена под формата на библиография, за да бъде публикувана 

в сборник. 

 Писмени тематични справки за 2021 година не са отбелязани в отчета. За 2022 година 

те са 31 справки. Това са справки по различни теми, като например ежемесечните справки 

„Ден на…“, „Кръгли годишнини“ и други. 
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 Подвързия /отдел „Читални“ и отдел „Изкуство“/ за 2022 година са: 160 библиотечни 

единици. За 2021 година са: 90 библиотечни единици, т. е. 70 библиотечни единици повече 

за 2022 година. 

 Ползвана литература за 2022 година в СБО е 45 библиотечни единици. За 2021 година 

ползваната литература в трите отдела е отбелязана общо.  

В отдел „Читални“ за 2022 година ползваната литература е 6 365 библиотечни единици, а за 

2021 година 8 493 библиотечни единици, т. е. 2 128 библиотечни единици по-малко за 2022 

година. 

В отдел „Изкуство“ за 2022 година ползваната литература е 319 библиотечни единици, а за 

2021 година е отбелязана общо с другите отдели. 

Портфолио или представяне на отделите във фейсбук страницата на библиотеката, от 

завеждащ отделите. Четири представяния на отделите, защото отдел „Читални“ има две зали. 

Посещения в отделите за 2021 година са дадени общо в отчета /1 285 посещения/. За 2022 

година в СБО има 36 посещения, в отдел „Читални“ 1 075 посещения и в отдел „Изкуство“ 122 

посещения. Общо посещения за 2022 година - 1 233 посещения, а за 2021 година - 1 285 

посещения или 52 посещения по-малко през 2022 година. 

Презентации представя всеки отдел. За 2022 година СБО има 4 презентации, отдел „Читални“ 

има  4 презентации и отдел „Изкуство“ има 3 презентации. За 2021 година презентациите са 

представени общо за трите отдела в отчета и са: 18 презентации. Така за 2022 година общо 

презентациите са: 11 презентации, а за 2021 година 18 презентации, т.е. 7 презентации по-

малко за 2022 година. 

Проверка на читателските картони /закъснели читатели/ се прави от отдел „Изкуство“, тъй 

като само в този отдел има фонд, който може да се изнася за дома. През 2022 година са 

проверени 52 читателски картона. За 2021 година няма отбелязана в отчета такава проверка. 

Прожекции на филми за 2022 година има само отдел „Читални“/една прожекция/. За 2021 

година няма отбелязано в отчета. 

Работни графици за всеки месец се изготвят от завеждащ отделите /от СБО към момента на 

отчета/. За 2022 година те са 12 графика /за всеки месец/.  За 2021 година не са отбелязани в 

отчета, но са правени. 

Работни графици за съботни дежурства се изготвят от завеждащ отделите /от СБО към 

момента на отчета/. За 2022 година те са 2 графика /за настоящата и следващата година/.  За 

2021 година не са отбелязани в отчета, но са правени. 

Ретроспективни справки през 2022 година има само СБО /2 справки/, по повод издаване на 

две библиографии от отдел „Краезнание“. За 2021 година няма отбелязана такава справка в 

отчета на отделите. 
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Рецитали през 2022 година организира отдел „Изкуство“ /1 рецитал/. За 2021 година няма 

отбелязан рецитал в отчета на отделите. 

Справка по е-mail е направена от СБО за 2022 година /1 справка/ и за 2021 година от СБО - 2 

справки.  

Все повече читатели и ползватели на библиотеката предпочитат да се обадят по телефона и да 

обяснят какво им е необходимо. Избират да кореспондират с едно лице, което да бъде 

ангажирано с тях. Така знаят към кого да се обърнат, когато посещават отделите.  

Справка – литература от читател за 2022 година в СБО има 6 справки. В отдел „Читални“ 

12 справки. За 2021 година такава справка няма отразена в отчета. Това са справки на читатели, 

когато те имат литература и  проверяват кои източници притежава библиотеката. Обикновено 

повече от читателите и ползвателите много добре се справят с онлайн каталога. Снимат с 

телефона библиографското описание, което са намерили и идват подготвени. Друг вариант 

предпочитат да се обадят по телефона, ако литературата е малко или да изпратят списъкът с 

литература на вайбър.  

Справки по телефона за 2022 година в СБО са: 4 справки. В отдел „Читални“ са: 56 справки. 

За 2021 година в отдел „Читални“ са: 2 справки. Справките за 2022 година са: 58 справки 

повече. Справките по телефона са най-различни. Обикновено се правят от отдел „Читални“. 

Това е най-лесният и бърз начин за читателите и ползвателите на библиотеката да получат 

необходимата информация. 

Справки по тема в СБО за 2022 година са: 7 справки. За 2022 година в отдел „Читални“ са: 

18 справки. За 2021 година в отдел „Читални“ са: 3 справки. Най-често това са справки по 

дадена тема, която не изисква много литература. На читателя или ползвателя са му 

необходими малко източници, например до десет източника. 

Срещи-разговори за 2022 година в отдел „Читални“ са: 2 срещи и в отдел „Изкуство“ са: 2 

срещи. За 2021 година няма отбелязано в отчета. Обикновено тези срещи-разговори се 

провеждат с образователна цел и участниците са ученици. Целта е да има диалог между 

аудиторията и библиотекаря, който организира срещата. 

Телефонни разговори и писма /по имейл/ до закъснели читатели се провеждат /разговори/ 

и пишат /писма по електронната поща/ от отдел „Изкуство“, тъй като само в този отдел има 

фонд за дома. Обикновено резултата е отличен, защото закъснелите читатели си връщат 

заетите библиотечни материали.  

Участия в инициативи за 2022 година имат отдели СБО /1 участие/ и отдел „Изкуство“ /1 

участие/. За 2021 година няма отбелязано в отчета. Това са инициативи на различни 

организации, които изискват участие от наша страна като партньорство и други.  

Участия в проекти за 2022 година имат СБО и отдел „Изкуство“. За 2021 година не са 

отбелязани в отчета. Това са участия в проекти на МК, НФК и други. 
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Като обобщение за отчета - през 2022 година има много повече инициативи и много различни 

показатели за дейността на отделите. Трите отдела взаимно се допълват и работят ползотворно 

заедно. 

 

КРАЕЗНАНИЕ 

Отчет на отдел „Краезнание“ за 2022 година 

№ по 

ред 

ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТ 

2021 

ОТЧЕТ 

2022 

ПЛАН 

брой 

1. БРОЙ ЧИТАТЕЛИ 274 427 280 

2. РАЗДАДЕНА ЛИТЕРАТУРА 659 664 660 

3. РАБОТА В АБ - СТАТИИ 5317 6420 6000 

4. РАБОТА В АБ – РЕДАКТИРАНЕ НА СТАТИИ 2777 1741 3000 

5. ИЗГОТВЯНЕ НА БИБЛИОГРАФИИ 2 2 1 

6. СПРАВКИ - УСТНИ 70 72 72 

7. СПРАВКИ ПИСМЕНИ 2 1 3 

8. ПОЛУЧЕНИ НОВИ КНИГИ 164 (135 

книги) 

116 (96 

книги) 

200 

9. ПОДВЪРЗАНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ 29 18 30 

10. УЧАСТИЕ В РАДИОПРЕДАВАНИЯ  5 6 7 

11. МЕРОПРИЯТИЯ 20 24 21 

12. СКАНИРАНИ ДОКУМЕНТИ 308 1493 1500 

 

През изтеклата година работещите в отдел „Краезнание“ проведоха 24 мероприятия 

и се включваха активно във всички проекти и дейности на библиотеката: 

 

1. Изготвиха се два библиографски справочника: „Био-библиография Костадин Динчев” и  

„130 години Вътрешна Македоно-Одринска организация“ - второ преработено и допълнено 

издание. 

 

 2. Представиха се пред ученици и граждани на Благоевград 9 нови презентации, които са 

свързани с годишнини на видни дейци на революционното движение в нашия край и български 

писатели: 

 

 -  „Войводата Гоце Делчев – 150 години от рождението“ - представена на граждани и читатели 

на 21.01.2022 от 15.30 ч. във фоайето на РБ „Д. Талев“. 

 

 -  „Библиотечната професия между традицията и новите технологии“; 

- "Мите Марков – 180 години от рождението" -   На 11 април се представи пред ученици от X 

"а" клас и XI "а" на СОУИЧЕ "Св. Климент Охридски" с ръководител, учителя по история Роза 
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Ячкова. Елза Кресничка запозна учениците с живота на учителя революционер, участник в 

подготовката на Априлското въстание. 

-   За ул. „Тодор Александров“ – качена на сайта на библиотеката; 

-  "Промишлеността на Благоевград в миналото и днес"; 

- "Да си спомним за Свобода Бъчварова"- На 6 юни на библиотеката гостуваха ученици от VIII 

„а“ клас с преподавател Илонка Белева; 

- „120-години от рождението на Мара Бунева“ -    На 27 юли ученици изслушаха лекция за 

живота и дейността на Мара Бунева. Децата от Частна занималня „Happy Kids House“, научиха 

коя е Мара Бунева и се разходиха сред книгите в РБ „Димитър Талев“ . 

- “140 години от рождението на Ичко Бойчев“ - На 24 август бе представена  презентация 

за Горноджумайския войвода, за живота и делото му. Гости на събитието бяха деца от частната 

занималня „ISA“. 

- "Коледните и новогодишни празници в Пиринския край и в Англия - паралели"  

На 7 и 13 декември от 12.20 ч. в Зала „Изкуство“ на библиотеката, презентация за коледните 

ритуали развълнува учениците от VI „б” и VI  „д” на Трето основно училище в града, водени 

от своите класни ръководители Милена Качамилска и Красимира Билева. 

 

3.  Представиха се три библиографски справочника, изготвени през 2020 и 2021 г. 

- На 16 февруари  се представи  библиографията "Художествения живот в Благоевград". 

Мероприятието бе съвместна инициатива на Градска художествена галерия и Регионална 

библиотека "Димитър Талев" - Благоевград.  Г-жа Силвия Домозетска - директор Дирекция 

"Култура, спорт и туризъм" приветства присъстващите на събитието. Представянето се 

радваше на голям интерес от обществеността на Благоевград. Прожектиран бе и последният 

филм за Христо Бараковски "Рефлекс за живот". Сценарист и режисьор Владимир Каперски, 

музика - Валери Димчев и оператор Николай Костов. 

- На 23 март се представи био-библиографията "Илия Манолов“.  Представянето се 

радваше на голям интерес от обществеността на Благоевград. Събитието уважиха неговите 

дъщери, членове на Македонския научен институт в Благоевград и граждани. Накрая гостите 

гледаха документалния филм „При извора на песента“, продукция на РТВЦ Благоевград 

(2007г.), с авторски колектив: Реж. Любка Борисова; сценарий Атанас Пиронев; оператор 

Александър Караджов. 

 

- На 27 октомври  в зала "Изкуство" на Регионалната библиотека се представи официално 

пред благоевградската общественост био-библиографията на Йордан Ванчев. Датата на 

представянето съвпадна и с рождения ден на почетния гражданин на Благоевград - г-н Ванчев, 

който на 27 октомври тази година щеше да навърши 89 години. Интересни факти от 

биографията му разказа доц. д-р Валентин Китанов от Правно-историческия факултет на 

ЮЗУ. Елза Кресничка сподели  как и от къде са издирените материали включени в био-

библиографията [Прегледани са „де визу“ 110 тома от в. „Пиринско дело“(1961-1994); 39 тома 

в. „Струма“ (1992-2001), в. „Македония“(наличните), сп. „Македонски преглед“, сп. 

„Исторически преглед“ и др.], каква е структурата и съдържанието. Неговата дъщеря разказа 

спомени за именитият си баща. 
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Гостите гледаха 30-минутен филм на канал „Пирин“, посветен на 70-годишният юбилей на 

историка. 

Видео материал от събитието е качен в Ю Тюб канала на библиотеката. 

 

4.  Представиха се нови книги:  

- На 4 май  в Зала „Изкуство“ на РБ „Д. Талев“  гостува писателката Бойка Асиова с 

романа си „Роден на Великден“. Представянето на романа й е във връзка с 119 г. от смъртта 

на Гоце Делчев. Този роман е посветен на една истинска история, свързана с Илинденско-

Преображенското въстание, на д-р Филип Благоф, останал сирак и подкрепен от невероятния 

ирландски благородник Пиърс О, Махони  "татко Махони". Присъстваха много съграждани на 

писателката и нейни почитатели. 

 

5. Сканираха се  тази година повече документи, в сравнение с миналата, защото се събират 

материали за два проекта. 

 

- По проекта „Благоевград - пътят до днес“ допълнихме колекцията снимки с още 211 бр. 

документи; 

- За 70 годишнината на  Регионална библиотека „Д. Талев“ се събират и снимки, 

които ще бъдат включени в презентация за честванията – събрани са 112 снимки;   

- 1170 бр. сканирани страници на две ценни книги, сп. „Македонски преглед“ и вестници 

от фонда; 

 

6.  Майските празници бяха отбелязани с „Нощ в библиотеката“: 

- На 11 май в отдел „Краезнание“ бе представена презентацията „Промишлеността на 

Благоевград в миналото и днес“ пред ученици от IX-ти клас на Хуманитарната гимназия с 

ръководител г-н Куколев. 

 

7.  По проекта - „Осинови си баба и дядо": 

- На 8 юни съвместно с отдел „Читални“ и група ученици от VI Средно училище     „Иван 

Вазов“ - Благоевград, участващи в клуб „Родна памет“ към отдел „Краезнание“, посетихме 

домът за стари хора „Света Петка“. Учениците от VI „А“ клас записаха интересни истории от 

живота на дядо Киро, баба Лозена и др. 

- На 16 ноември от 10.30 ч. в Дом за Възрастни хора  „Света Петка“ ученици от VI СУ 

„Иван Вазов“, членове на клуб „Род и памет“ и        възрастни хора от Дом „Света Петка“ 

участваха в ежемесечната инициатива на Регионална библиотека „Димитър Талев“ и записаха 

интересни истории, свързани с коледните празници в миналото (как са се чествали тогава).  

 

8. Изготви се тематична картотека по отдели на знанието от материали публикувани и не 

подвързани периодични издания. 

 

9.   На 27, 28 септември презентация за писателя Димитър Талев впечатли шестокласници в 

зала „Изкуство“ на библиотеката. Пет класа  шестокласници:  VI "А" -  VI "Д"  от  III СУ“ Д. 

Талев“с ръководители: г-жа Качамилска, г-жа Билева, г-жа Виолета Мирчева, г-н Веселин 
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Колев и г-жа Теодора Цонева  ни гостуваха в двата дни , а поводът бе отбелязването на 124-

годишнината от рождението на един от най-бележитите родни писатели на миналия век.  

Мултимедийна презентация “Забранения Талев – 124 г. от рождението на писателя", 

подготвена от Елза Кресничка, запозна учениците с най-важните събития от живота и делото 

на писателя.  

 

10. За празника на Благоевград – 5 октомври и 110 години от Освобождението на Горна 

Джумая и Пиринска Македония, съвместно с детски отдел посрещнахме ученици от всички 

трети класове при 3-то ОУ „Д. Талев“. Библиотекар от отдела представи пред тях 

презентацията „Благоевград – минало и настояще“. 

 

11. Инициативата „Недоразказаните истории“ е в 5 срещи:  

- На 7 юли в „Библиоклуба“ си припомнихме за арх. Лазар Парашкеванов,     

построил сградата на старото кметство (Сега се помещава НОИ); 

- На 8 август Кирил Пецев – бивш зам. Кмет ни върна в годините на  

Дипломатическия корпус (1987г.); 

- На 14 септември Мария Кавданска, специалист по педагогика и потомка на  

арумъните в града ни разказа за нейните предци. 

- На 4 октомври Христо Григоров разказа за своя дядо Ичко Бойчев. 

- На 17 ноември  архитект Костадин Сандев разказа за архитект Александър Баров, който 

е проектирал най-емблематичната сграда в Благоевград – Партийният дом. (сега Рег. 

Библиотека, Ансамбъл „Пирин“, Американски университет и ЮЗУ „Н. Рилски“); 

 

12.   На 24 ноември от 10.00 ч. в зала „Изкуство“, ученици направиха презентация и показаха 

знания за патрона на своето училище.   Ученици от пети „б“ клас на СУИЧЕ „Свети Климент 

Охридски“, водени от своите преподаватели Виолета Узунова и Костадин Митов, бяха гости 

на библиотеката. 

 

13. Включвахме се активно в дейностите на библиотеката: 

- От 01 до 05 август – участвахме в ежегодната профилактика на фондовете в основното 

книгохранилище. 

- Смяна на надписите на „Генералния“ каталог на библиотеката и преместването на 

каталог и архив „Краезнание“ в хранилище. 

- На 27 септември по повод проведения XXVIII традиционен, национален  есенен 

семинар „АБ – днес и утре“ , чиито домакин бе нашата библиотека, запознахме колеги от 

цялата страна с работата в отдел „Краезнание“. 

- Участвахме в краеведска конференция "Художествени занаяти от Македонския край" .  

Втората регионална краеведска конференция се проведе на 20 октомври 2022 г. от 10,30 часа 

в зала „Изкуство“ на библиотеката.  Във форума взе участие Елза Кресничка, която изнесе 

доклад на тема: „Обущарството като занаят в Югозападна България. Папукчийството в 

горноджумайско в миналото и днес“. Видеоклипове от презентациите и докладите са качени  

в Ю Тюб канала на библиотеката. 
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 „КОМПЛЕКТУВАНЕ и КАТАЛОЗИ“ 

 

Отчет на „К и К“ за 2022 г. 

(Табл. 1) 

                2021            2022 г. 

НАБАВЕНИ БЕ                 5945                  6104 

КНИГИ                 5690                           5856 

ПЕРИОДИКА                   237                  234 

CD+DVD+PIC                     18                    14 

 

(Табл. 2) 

 ДЕПОЗИТ ПОКУПКА ДАРЕНИЕ ОБЩО 

2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 2021 г. 2022 г. 

Книги, графики, карти, 

атласи 

2732 2778 1607 1449 1351 1629 5690 6104 

ПИ   225   204        0        1     12     29   237   234 

CD, DVD        2       2        0        0     16     12     18      14 

 2959 2984 1607 1450 1379   1670 5945 6104 

 

(Табл. 3) 

 

„К и К“ е комплексен отдел. В него се осъществява пълният цикъл от постъпването на 

библиотечните документи до достигането им до ползвателите и преставането им да бъдат част 

от фонда на библиотеката. В отдела се извършват следните библиотечни процеси: 

комплектуване, сигниране, инвентиране, отчисляване и инвентаризация на библиотечните 

документи, поддържане и редактиране на електронния каталог, както и ежегодно редактиране 

на режима на периодичните издания и обработка на подвързията им. 

 

Брой въведени записи 

 

Брой инвентирани 

документи 

 

Брой поправени записи 

 

    Име 

1324 794  А……………. 

363 -  …………………… 

450 4527  …………………… 

1802 -  ……………………….. 

1729 783  ………………………… 

                  5668            6104  общо 
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Изтеклата календарна година се характеризира с  тежка световна обществено-политическа 

криза и голяма инфлация, което неминуемо се отразява при книгоиздаването, респективно и 

на комплектуването на фонда на библиотеката. Въпреки тези възпрепятстващи условия, за 

отбелязване е фактът, че планът за 2021 г. беше почти изпълнен в повечето си показатели. 

Неизпълнени останаха показателите въведени записи и отчислени библиотечни единици. За 

2022 г. бяхме заложили да въведем 6500 записа и да отчислим 1700 БЕ , но не успяхме тъй 

като от началото на годината имахме нов човек в отдела, който обучавахме, а впоследствие се 

наложи той да отсъства често, поради уважителни причини. В отдела дойде да работи и  втори 

нов човек, но едва от месец ноември. Успяхме да отчислим само 921 БЕ при запланувани 1700, 

но до края на второто и началото на третото тримесечие нямахме достатъчно набавени 

библиотечни документи, а фондът ни все пак трябва да нараства. Последните две отчисления 

бяха направени в края на ноември и началото на декември (след като броят на новонабавените 

БЕ нарасна достатъчно), непосредствено преди получаването на книгите по проекта, а след 

това нямаше време за още отчисления. През 2022 г. се отбелязва  лек спад при набавянето на 

периодични издания и нетрадиционни носители на информация, но той е незначителен с по 3-

4 библиотечни единици. Въпреки това през настоящата година трябва да се опитаме да 

набавим повече. 

През отчетната 2022 г. библиотечният фонд се обогати с 6104 библиотечни единици на 

стойност 91124,82 лв., което е със 159 библиотечни документа повече в сравнение с 2021 г. 

Това се дължи и на факта, че през 2022 г. получихме повече дарения от читатели и организации 

и  малко повече депозит в сравнение с 2021 г.. Закупените книги с фактури от бюджета на 

библиотеката обаче са по-малко – само 175 БЕ, което е обяснимо предвид рязкото увеличение 

на цените на книгите, въпреки намаленото им ДДС. Инвентирани  са 166 книги повече 

отколкото предходната година. Инвентираните периодични издания са незначително по-малко 

234 за 2022 срещу 237 за 2021 г., а некнижните носители в сравнение с предишната година 

също са по-малко: 2021 г. – 18 бр., 2022 г. – 14 бр. 

Т.е.  през 2022 г.  е увеличен  броят на новонабавените книги, но имаме макар и малък спад 

при постъпленията на периодични издания и некнижни носители на информация: CD, DVD 

спрямо предходната година. 

Трябва да се отбележи, че и през изминалата 2022 г. не закупихме електронни книги, което е 

наш пропуск. 

Основните източници на комплектуването на библиотеката са депозитът, покупката, 

дарението и абонаментът. 

Както е видно от табл. № 2 по-горе и тази година се запазва съотношението на постъпилите 

библиотечни единици по депозит към дарения и закупени. Най-много библиотечни документи 

сме набавили по депозит, като през 2022 г. те са с  46 библиотечни единици повече. Следват 

постъпленията от дарения, които през 2022 г. са с 278 БЕ повече в сравнение с изминалата 

година, въпреки че през първото тримесечие изоставахме от предходната година, през лятото 

и есента получихме доста дарения от издателства и фондации. Чрез дарения се набавят ценни, 

а понякога и липсващи библиотечни документи. Редовни дарители са: Висше училище по 

сигурност и икономика, Фондация „Глобални библиотеки“, Фондация „Фридрих Еберт“, 
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Фондация „Петко Груев Стайнов“, а също така и много от нашите читатели. Накрая са 

постъпленията от покупки.  

За поредна година библиотеката се включи в проекта към Министерство на културата по 

Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“, 

включващ финансово подпомагане за обогатяване на фондовете с книги и други 

информационни източници. Както  и през 2021 година, проектът беше одобрен макар и в по-

ниски финансови рамки, отколкото беше обявен. И въпреки че тази година одобрената сума 

беше с 1248,82 лв. повече в сравнение с 2021 г. закупихме с 96 библиотечни единици по-малко 

(2021 г. – 1371 БЕ срещу 1275 за 2022 г.) и 130 заглавия по-малко (2021 г. - 722 заглавия, срещу 

592 за 2022 г.). Причината за това е по-високата цена на книгите, въпреки отстъпките, които 

получаваме. Тази година първи получихме договорите и сумата за проекта, а книжна борса 

„Колхида“  реагира бързо и не ни забави с доставката както през 2021 г. Това е и една от 

причините тази година да нямаме толкова много заменки на заглавия и да успеем да 

приключим с описването, инвентирането и обработката  на библиотечните документи от  

проекта в рамките на по-малко от  месец. За съжаление  обогатихме фонда си само с  книги и 

една графика, но това е подадено в списъците от колегите от отделите. 

Направеният  абонамент за 2023 година е на обща стойност – 4000 лв. с отстъпката срещу 

3 576,24 лв. за 2022 г. Включени са 35 заглавия периодични издания – 10 вестника и 25 

списания. Увеличен е броят на заглавията на списанията спрямо 2021 г, вестниците са по-

малко поради спиране на някои издания. 

 

 През отчетната година  бе извършена  инвентаризация на 34 782 БЕ, като 2021 от тях са на 

периодични издания срещу 17 966 БЕ за 2021 г., което е почти двойно спрямо 2021 г. През 

2022 година не успяхме да приложим методиката за инвентаризация на библиотечните 

документа и да ги отметнем по инвентарните книги, тъй като това е много трудоемко. Налага 

се да се правят справки по инвентарните книги, по каталога и да се проверяват на място 

книгите, и да се нанасят поправки по записите, което отнема много време и забавя процеса на 

работа, още повече, че имаме и двама нови колеги в отдела, които не са вършили тази работа. 

През настоящата година инвентаризацията е нанесена само в електронния каталог. 

Работещите в отдела целогодишно проверяват и поправят записи в електронния каталог, 

консултират  колеги от други отдели при въвеждането на записи. Освен това, ако остане време 

се  въвежда ретроспективно каталога.  

Тази година са въведени общо 21 733 записа, което е с 2 981 записа повече от 2021 година, 

когато са били 18 752. Записите на статии са 8 759 за 2022 г. срещу 6 749 за 2021. Записите на 

книги са общо 12 357 с 792 повече от 2021 г., като 5 668 са въведени от работещите в „К и К“, 

4572 записа са  на книги от основното хранилище и останалите 2117 са на  колегите от другите 

отдели. Лекото увеличение на броя на записите се дължи и на факта, че колегите от другите 

отдели вече свикнаха с въвеждането на записи.   

На базата на постъпленията и отчисленията балансът на библиотечния фонд към 31.12.2022 г. 

е 432 212 библиотечни единици, от които 406 040 книги, графики, картографски издания, ноти, 

24 092 периодични издания и 2080 CD, DVD, грамофонни плочи и картини.   
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МЕТОДИЧЕН ОТДЕЛ 

Статистика 

№ 

по 

ред 

Показатели Брой 

2021 г.   

Брой 

2022 г. 

1. Получени нови книги в отдела 25 16 

2. Читатели 6 6 

3. Посещения на читатели  11 22 

4. Раздадена библиотековедска литература (в тома) 25 32 

5. Работа в регистъра на обществените библиотеки (инфокарти) 86 86 

6. Посещения на библиотеки 10 24 

7. Записи в „Автоматизирана библиотека РС-ТМ“ 571 456 

7.1. модул „Регионални дейности“ 94 86 

7.2. програма „Аналитична обработка на статии“ 185 170 

7.3. програма „Книги – обработка“ 292 200 

7.3.1 Пълни описания на книги - 178 

7.3.2 Добавени инвентарни номера в записи на книги - 22 

8. Проекти / проектни идеи – писане и участие 3 8 

9. Организирани обучения и семинари за библиотекари 10 5 

10. Работа по културния календар на РБ „Д. Талев“  (в месеци) 12 6 

11. Изработено „Помагало за малки обществени библиотеки“  - 2. доп. и 

прераб. изд. 

 0 1 

12. Управление и работа във Фейсбук група на библиотекарите от 

обществените библиотеки от региона. 

1 1 

13. Организиране на литературни срещи  2 4 

14. Добавени имейли на културни, просветни и обществени организации за 

контакти в сл. поща на РБ „Д. Талев“ 

32 15 

15. Дадени интервюта за местни медии 5 5 

16. Участие в общи инициативи на РБ „Д. Талев“ 22 33 
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17. Участие в национални библиотечни форуми 9 0 

18. Участие в обучения (като обучаем)  -  1 

19. Участие в инициативи на община Благоевград  14 25 

20.  Организиране на регионална краеведска конференция за занаяти  1 1 

21. Съставяне на сборник „Народни художествени занаяти от Македонския 

край“ 

0 1 

22. 

 

Организационна дейност за конкурс за есе „Моята библиотека“ 0 1 

 

Методичен отдел осигурява координационна, експертно - консултантска и методическа 

дейност за библиотеките от Благоевградска област. Подпомага библиотеките по отношение 

на цялостната им дейност. Организира семинари и обучения по професионални теми. 

Организира посещения на място в библиотеките. Събира и обобщава статистическите данни 

за състоянието на библиотеките в региона. Съхранява и поддържа библиотековедски фонд от 

книги, периодични и продължаващи издания. Поддържа база данни „Регионални дейности“. 

През годината е извършена координационна дейност по изработване на списъци на колеги, 

които кандидатстваха за степени – бакалавър и магистър в УниБИТ по договор с РБ „Д. Талев“ 

Благоевград. Осъществена е кореспонденция и среща с проф. Иванка Павлова по темата. 

 През месец януари е изработен годишен отчет 2021г. и годишен план 2022 г. на 

Методичен отдел. 

 Отделът осъществява методическа дейност за библиотеките от региона. 

Методическата помощ оказвана на колегите е по професионални теми - консултации за 

разрешаване на проблемите на библиотеките; оказване помощ на библиотекарите за 

инвентаризация на фонда; разяснения за работа по Регистъра на обществените библиотеки; 

оказване  съдействие на библиотекарите за промени в нормативната уредба на библиотеките 

и др. Извършва се на място в библиотеките, по телефон, имейл, вайбър и др.  

 Консултации по професионални теми са осъществени на място на колеги от с. 

Абланица, с. Вълкосел, гр. Гоце Делчев, с. Дебрен и с. Гърмен На колегата от с. Дебрен е 

оказана помощ и по телефона. Посетена е библиотеката на Народно читалище "Никола Й. 

Вапцаров-1866" – гр. Благоевград. 

 През месец юни са посетени библиотеките при НЧ „Виртуален свят-15.11.2004“ 

Благоевград и НЧ „Европа-2014“ с. Мощанец. Двете библиотеки са без необходимите 

първични счетоводни документи. Библиотеките не са вписани в Регистъра на обществените 

библиотеки. Посетена е и библиотеката  при НЧ „Георги Измирлиев-1939“ с. Покровник. 
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 Посетени са училищните библиотеки и библиотечни кътове в училищата на 

Благоевград – СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, НХГ „Св. св. Кирил и Методий“, V СУ 

“Георги Измирлиев“, II ОУ „Димитър Благоев“, III ОУ „Димитър Талев“, VII СУ „Кузман 

Шапкарев“, ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ / ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ (обща библиотека), 

VI СУ „Иван Вазов“.  

 Посещения на читалищните библиотеки в гр. Кресна,  с. Катунци, с. Петрово, гр. 

Петрич, с. Кулата, с. Марикостеново, гр. Симитли.  

 Общо 24 библиотеки са посетени през годината (2021г.- 10 посетени библиотеки). 

 Отделът осъществява Координационна дейност за работа по Регистъра на 

обществените библиотеки. 

 През месец януари са осъществени  онлайн инструкции по работа с регистъра на 

обществените библиотеки. Материалите са поместени във Фейсбук групата „Обществени 

библиотеки – регион Благоевград“, изпратени по имейли, вайбър, месинджър. Редовно са 

реализирани консултации по телефона и на място в РБ „Д. Талев“ (за колегите от община 

Благоевград). Колегите от читалищните библиотеки в областта са запознати подробно с 

правилата за попълване на инфокартите на библиотеките.  

 През месеците януари, февруари и март е извършена работа по Регистъра на 

обществените библиотеки за попълване на инфокартите с информацията за 2021г. 

Установяване контакти с колеги от обществените библиотеки в региона. Изпращане на 

линкове за статистическите показатели на библиотеките за 2021г. Проверка верността на 

данните. Одобрение. Изпращане на втори линк с одобрените данни до библиотеките за 

разпечатване и изпращането им в Министерство на културата. Библиотеката в с. Полена, общ. 

Симитли изпраща линкове към МК, не е регистрирана поради малко жители. Регистрираните 

библиотеки в региона са 85. (2021 г. – 86). 

Попълнена е инфокартата на Регионална библиотека „Димитър Талев“ със статистическите 

данни за 2021г. Линкът е одобрен от експерти на Министерство на културата. 

 Отделът участва в работа по писане и реализиране на проекти – МК, МОН, други. 

През 2022 г. е работено / взето участие по 8 проекта/ проектни идеи (2021г. – работа по 3 

проекта). 

 Проект „Регионални дейности“ МК 

 Реализирана е работа по съставяне на проект за разпределяне на допълнителни средства 

на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на 

културата - „Библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград и обществените библиотеки в 

Благоевградска област – библиотеки в развитие“.  

 През месец юли е изработено 2. преработено и допълнено издание на „Помагало за 

малки обществени библиотеки: Методическо помагало по минимум библиотечна техника“. 

Съставянето на помагалото е част проекта по регионални дейности. Помагалото е издадено от  

печатница „Смилков Принт“. 
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 Извършена е организационна дейност по 2 надграждащи обучения в РБ „Д. Талев“ – 

Благоевград за библиотечни специалисти от региона - „Библиотечен софтуер: 

„Автоматизирана библиотека“ и „Онлайн маркетинг, услуги и дейности на библиотеките“. 

Библиотекарите слушаха лекции и участваха в практически дейности по темата. 

 Организиране на 3 изнесени обучения - семинари в общини на региона по Минимум 

библиотечна техника и работа с потребители от различни общности. Семинарът в Кресна е за 

библиотекари от общини Кресна, Струмяни и Сандански. Семинарът в с. Марикостеново е за 

библиотекари от община Петрич. Семинарът в с. Баня, общ. Разлог е за библиотекари от 

общини Разлог, Банско, Белица и Якоруда.  

  Справка за дейността на библиотеката в с. Петрово, община Сандански по основни 

библиотечни показатели  за периода 2016 - 2021г. Посещения на читалищни библиотеки: 

Катунци, Петрово, Марикостеново, Кулата, Петрич и Симитли. 

  Работа по организиране и участие в тристранна краеведска среща с регионални 

библиотеки – гр. Перник и гр. Кюстендил. Теми на срещата – работа на библиотеките в ковид 

– среда и краеведски теми. 

 Осъществена е организационна дейност за набиране на участници, събиране на доклади 

/ презентации и провеждане на втора регионална краеведска конференция „Художествени 

занаяти от Македонския край“. Конференцията е с международно участие.  

 Работа по съставяне на сборник с доклади от първа и втора регионални краеведски 

конференции „Народни художествени занаяти от Македонския край“. Сборникът е даден за 

печат на издателство „Шевица“ Благоевград. 

 Проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност“ 

 През месец януари е оказана помощ на Читалищна библиотека – с. Склаве за отчитане 

на проекта „Българските библиотеки…”  от 2021 г. на МК. 

 През месец юли - МК обяви конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките 

за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове 

на четене и информираност” 2022 г. Изработени са указания за читалищните библиотеки от 

региона за изготвяне на проекти за книги. Указанията са изпратени по имейл и са публикувани 

в групата „Обществени библиотеки – регион Благоевград“ във Фейсбук. Осъществени са 

консултации за работа по проекта  на колеги от региона по телефон, вайбър, месинджър 

(библиотеки в читалища Благоевград, Сандански, Зелен дол, Микрево, Петрово, Места, 

Добринище, Левуново). Изработен е списък за комплектуване на книги по библиотечно дело 

за Методичен отдел по проекта за книги на РБ „Д. Талев“. 

 През месеци октомври и ноември - информиране на колегите за пристигналите 

договори по проекта от МК. Подписване на договорите от колегите. Информиране на колегите 

за пристигналите подписани договори  и тяхното раздаване. 
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 Проекти МОН  

  Осъществена е организационна дейност по съвместни мероприятия с Шесто средно 

училище „Иван Вазов“ Благоевград по проекта на МОН „Библиотеките като образователна 

среда“ (проект 2021/2022 учебна година). 

 Осъществена е методическа помощ на библиотеката на НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ 

по изработване на проект на МОН „Библиотеките като образователна среда“. Обсъдени  бяха 

и идеи за съвместни дейности на НХГ с РБ „Д. Талев“ (проект 2022/2023 учебна година). 

  Други проекти 

  Агенцията за хора с увреждания обяви конкурс за финансиране на проекти за 

изграждане на достъпна архитектурна среда. В помощ на проектното предложение са 

изработени статистически сравнителни таблици по основни показатели на РБ „Д. Талев“ за 

2019, 2020, 2021г.  

 Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ 

 През април е извършена организационна дейност с представители на читалищните 

библиотеки от област Благоевград за участие в предстоящи обучения по проект „Центрове за 

повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, финансиран по 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът се изпълнява от Главна Дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН) към Министерство на вътрешните 

работи. 

 През месец май методистът участва в двудневно обучение на тема: „Теоретична и 

практическа подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи“ по същия проект в 

гр. София. 

  Проекти НФК – възможности  и идеи. 

 През месец  април е проучена възможността за кандидатстване на РБ „Д. Талев“ по 

извънредни програми на НФК. Бяха разработени работни идеи по „Програма за 

възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“. След 

детайлен преглед на приложенията, е установено, че не можем да кандидатстваме по 

програмата. 

 През август Национален фонд „Култура” отвори програма „Социално ангажирани 

изкуства”. Модул 2 на програмата е „Работа с общности и групи в неравностойно положение”. 

Методистът е включен в екип за съставяне на проект „Памет и приемственост – историите на 

баба и дядо“, за работа с Дома за стари хора „Света Петка“  Благоевград и ученици от VI СУ 

„Иван Вазов“ Благоевград. Идеята на проекта е да възпитава подрастващите в уважение към 

възрастните и възрастните хора  от дома да се чувстват потребни и значими.  Направени са 

Приложение 1 и 2 по проекта. Осигурени са декларации от Дома за стари хора „Света Петка“ 

за партньорство и за информирано съгласие на участниците. Проектът на този етап е замразен. 

  „Творческа Европа“   
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 През месец декември е разработена проектна идея „Ръководство на четенето или 

библиотерапия за деца и подрастващи“ по програма „Творческа Европа“ 2021 – 2027 : цел 1. 

Увеличаване на достъпа до култура и участието в творческите процеси на публиката, с цел 

нейното развитие и засилена ангажираност. 

 През отчетния период е осъществена работа по Глобални библиотеки. Изпратени 

са онлайн инструкции за попълване на  годишните отчети за ФГББ на Читалищните 

библиотеки от региона – по имейл, във Фейсбук групата на библиотеките от региона и по 

телефона. 

 Събрани са необходимите данни и е попълнен онлайн годишният отчет на РБ „Д. Талев“ 

за Фондация „Глобални библиотеки – България“. 

През годината е реализирана работа по библиотечен софтуер „Автоматизирана 

библиотека РС-ТМ“. (2022 г. общо 456 броя записи; 2021 г. общо 571 броя записи).   

 В  модул „Регионални дейности“ са съставени записи в база данни „Годишни данни“. 

В описанията се включват данни за обществените библиотеки в региона. Вписват се сведения 

за библиотечния фонд, посещаемост, заети библиотечни документи, индикатори, библиотечни 

услуги, площ, оборудване и обзавеждане, източници на финансиране, участия в проекти, 

сведения за персонал, заплати, културни и други библиотечни събития. Направени са описания 

с годишните данни за 2021 г. на 86 библиотеки. Направени са осигурителни копия на записите. 

(2021 г. общо 94 записа – 4 броя в БД „Библиотека“  и 90 броя в БД „Годишни данни“ 

[включените данни са за 2020 г.]). 

 През годината е осъществена работа по библиотечен софтуер „Автоматизирана 

библиотека РС-ТМ“- програма „Аналитична обработка на статии“. Описване на  статии по 

библиотечно дело от сп. „Библиотека“ и сп. „ББИА онлайн“ (описани са 170 броя статии). 

(2021г. - общо 185 броя записи). 

 През отчетния период е осъществена работа и по програма „Книги – обработка“. 

Извършена е проверка на документите за описание в инвентарните книги на РБ и в БД 

„Книги“. Направени са  200 броя записа на книги от Читателския азбучен каталог (до средата 

на 1972г. той се явява и Генерален азбучен каталог за библиотеката). От тях: 178 записа с 

пълни библиографски описания и 22 записа с добавени инвентарни номера. (2021г. - общо 292 

броя записи). 

 През месец септември  РБ „Д. Талев“ е домакин на XXVIII Есенен семинар „АБ – днес 

и утре“. Методистът участва в организационна дейност за семинара, в работната програма и 

представи презентация за модул „Регионални дейности“. 

През първото полугодие методистът изработва културния календар на Регионална 

библиотека „Димитър Талев” – Благоевград. Реализирани са с работни срещи на комисията 

по мероприятията на РБ „Д. Талев“. Изпращани са прессъобщения до Община Благоевград за 

предстоящи, проведени и отменени събития на РБ „Д. Талев“. 
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Изработен е годишният календар със събития на РБ „Д. Талев“ за 2022 г. Календарът е 

изпратен и на ББИА за включване в Националния календар на библиотечните инициативи. 

През годината е събрана информация за автори и/или извършена организационна дейност за 

срещи с тях. 

Реализирана е среща с авторката Илиана Аркобалено за  представяне на книгата й „Озарението 

на Корпо от Шинтила“ в РБ „Д. Талев“.  

Осъществена е връзка между учителки от Благоевград с колегите от Детския отдел за 

съвместни мероприятия. 

 Издирена е информация за Кирил Божинов – поет и дарител.  

 Осъществена е организационна дейност по представяне на книгите „Акорди“ на Георги 

Връбчев  и "Писта за излитане…към себе си" на Силвия Димитрова - психолог – терапевт 

(прессъобщения, плакати, сведения за авторите и книгите). 

Събрана е информация за д-р Антония Кардашева – директор на „Фондация за развитие на 

емоционалната интелигентност“ за осъществяване на културно събитие (организиране на 

открита дискусия на тема „Ролята на Емоционалната интелигентност в съвременното 

общество“). 

 Осъществена е кореспонденция с издателство „Книгомания“ за представяне 

творчеството на Георги Тошев и Мария Лалева в РБ „Д. Талев“ – Благоевград. 

 Разгласяване на информация, кореспонденция с училища, разнасяне на писма до ЮЗУ 

и др. институции и присъствие на Нощта на учените в Благоевград.  

 Кореспонденция с Кремена Станилова за представяне на нейната книга "Духовността 

като шанс. Изкуството да превръщаш кризите в пробиви" в РБ „Д. Талев“ през ноември. 

 През отчетния период  - участие в инициативи и изработване на документи за РБ 

„Д. Талев“ (2022 г. – 33 бр.; 2021 г. – 22 бр.) 

 -  Работа  в Детския отдел на библиотеката. 

 - Организационна дейност и участие в среща с проф. Христо Кротев и представяне на новата 

му книга „С песните на градски детски хор“ в Библиоклуба на РБ „Д. Талев“. 

 - Работа в отдел „Заемна за възрастни“.  

 - Участие в представянето на библиографията „Художественият живот в Благоевград“ 

в Градска художествена галерия Благоевград. 

 - Изработена сравнителна таблица за основните статистически показатели на РБ „Д. 

Талев“ за години 2021-2020 (за среща на ръководството на библиотеката в МК).  

 - Справка в ДВ от 1953 г. за решение на МС за създаване на Окръжна библиотека 

Благоевград.  
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 - Присъствие на представяне на био-библиография „Илия Манолов“.  

- Изработени и/ или  изпратени картички за празници (Великден, 11 май, 24 май, Ден на 

народните будители, Коледа) до партньорите на РБ „Д. Талев“ (библиотеки, медии, читалища 

и други културни институти).     

 - Присъствие на представяне на новата книга "Съвременни мотивационни техники в 

мениджмънта" от проф. д-р Валентин Василев. 

- През месец май е реализирана работа по обща координация на дейността на служителите на 

РБ „Д. Талев“ (разпределяне на текущи задачи, присъствие на колегите на културни събития 

и др.).  

- Работа по документи на РБ „Д. Талев“, свързани с новите цени на специализирани услуги 

(корекция по искане на Община Благоевград).       - Организационна дейност и 

водещ на представянето на книгата на Бойка Асиова „Роден на Великден“.  

- Организационна дейност и водещ на представянето на книгата на Нидал Алгафари „Рано или 

късно“.  

- Организационна дейност и присъствие на конкурса за рисунка, изложба и концерт на ученици 

от НХГ „Св. св. Кирил и Методий” - „Заедно – творим и се забавляваме“.  

- Присъствие на среща с проф. Боряна Христова в зала „22 септември“. 

- Присъствие на представяне на книгата „Алени строфи от Аликанте“ на Владимир Караджов.  

- Участие в Деня на отворените врати и Нощта в библиотеката.   

 - Участие в акция за предаване на вторични суровини.  

 - Изработване на график за лятна читалня "Книжки  самоходки" за месеци юли – август 

2022 г. в Градската градина. 

 - Подбор на книги с приказката „Червената шапчица“ за откриване на лятната читалня 

в парка на 1 юли. 

 - Участие в откриване на лятната читалня "Книжки самоходки" в парка на 1 юли с 

приказен герой Червената шапчица.  

 - Присъствие на представяне на книгата на Александър Христов „Ако времето е място“ 

в Библиоклуба на библиотеката.  

 - Участие в преместването на каталозите на Детския отдел, Генералния азбучен каталог 

и картотека „Краезнание“. 

- Участие в годишната бригада на РБ „Д. Талев“. Методистът се включи в преместването и 

подреждането на блоковете и чекмеджетата на основния систематичен каталог на 

библиотеката от втори на четвърти етаж. Участва в преместването на книги първи формат от 

основното книгохранилище в друго помещение (хранилището с ПИ). 
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 - Подреждане на творбите за изложба „Пъстро настроение“ с картини и дърворезби от 

частната колекция на Илиян Синадинов и присъствие на откриването на изложбата.  

 - Присъствие на среща в Библиоклуба: „НЕдоразказани истории. Какво не знаем за 

Ичко Бойчев“. Среща с Христо Григоров.  

 - Разписване на актове за документи, постъпили в РБ по депозит, покупка и дарения и 

актове за отчисления на библиотечни документи. 

 - Организационна дейност за конкурса за есе „Моята библиотека“ за ученици в две 

възрастови групи - набиране на участници, събиране на есета, писане на грамоти. 

 - Справка за срок за съхраняване на депозитните списъци в останалите депозитни 

библиотеки в страната.  

 - Организационна дейност и присъствие за Литературно четене на творци от региона по 

повод 1 ноември - Ден на народните будители, организирано от поетесата Росица Зиновиева. 

  

 - Разнасяне на покани за учредяване на Обществен съвет към РБ „Д. Талев“ и 

присъствие на учредителното събрание. 

 - Кореспонденция до „Екопак“, издателство „Ентусиаст“ и „Чрез спорт към знание“ за 

организиране на съвместни инициативи в Благоевград 

 - Присъствие на Литературно четене на творци от региона по повод Коледа,  

организирано  от поетесата Росица Зиновиева. 

 През годината са давани интервюта за местни медии (2022 г. – 5 бр.; 2021 г. – 5 бр.) 

 През месец март е дадено интервю за БНР Благоевград  (с журналист Агнес Манова) за 

конкурса „С България в сърцето“ по повод 3 март, организиран и проведен в РИМ Благоевград.  

През месец май е дадено интервю за БНР Благоевград – журналист Снежина Цветанова за 

професията библиотекар, по повод 11 май - Ден на библиотекаря. 

 През месец юли са дадени две интервюта на благоевградски медии -  БНР Благоевград 

(Бойка Браткова) и ТВ „Дартс“ (Симона Велинова) за инициативата "Книжки самоходки", 

четенето на децата, най-четени детски книги, ролята на родителите при четенето и др. 

 През месец октомври е дадено интервю за БНР Благоевград – журналист Лалка Радкова 

за втора регионална краеведска конференция „Художествени занаяти от Македонски край“. 

 Работа с дарения от книги за РБ „Д. Талев“, читалищни и училищни библиотеки 

в региона. 

 През годината са получени дарения  книги от фондации, издателства и частни лица 

за РБ „Д. Талев“, читалищни и училищни библиотеки в региона.  
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Илиана Аркобалено, автор на книгата „Озарението на Корпо от Шинтила“ предостави 100 

броя от книгата. Екземплярите са разпределени на читалищните и училищните библиотеки в 

региона. Авторката предостави и придружаващо писмо за даренията.  

Получено е дарение книги от Глобални библиотеки -  „Априловски свод“ – 8 броя, които са 

разпределени на библиотеки от региона. 

През месец август колегите от читалищните библиотеки в региона са информирани за 

възможност за получаване на комплекти от дарения на книги. Инициативата е на фондация 

"Детски книги" и с посредничеството на фондация „Глобални библиотеки – България“. Всеки 

комплект е с най-малко 15 заглавия нови книги. Формата на заявката е електронна. 

Читалищните библиотеки получиха комплектите и зарадваха читателите си с нови книги. 

 През отчетната година за читалищните библиотеки от региона са разпределени и  

раздадени и издания на РБ „Д. Талев“ - Био-библиография „Илия Манолов (1929-2019) (45 

броя); Библиография „Художественият живот в Благоевград“ (34 броя); „Помагало за малки 

обществени библиотеки“ (40 броя).  

 На библиотеките в региона са раздадени и много книги художествена литература за 

деца и възрастни, книги за творци на изкуството,  справочници и др.  

 Текуща работа в Методичен отдел. 

През отчетната година са получени 16 тома книги, продължаващи и подвързани периодични 

издания по библиотечно дело (2021 г. – 25 броя). Документите са вписани в Предавателната 

книга на отдела и подредени във фонда. 

Работа по раздаване на библиотечни документи от библиотековедския фонд на колеги за 

ползване у дома. Обслужени са 6 читатели (2021 г. – 6). Посещенията са 22 (2021 г. – 11). 

Раздадената литература –  32 тома (от тях 25 книги и 7 тома подвързани периодични издания) 

(2021 г. – 25 тома).  

През годината е извършена работа с документи и архивния фонд на Методичен отдел. 

Подреждане и онагледяваме на фонда. Подготовка на периодични издания за подвързия – сп. 

„Библиотека“ и сп. „ББИА онлайн“ от 2021г.  Справка за наличен фонд от издания, съдържащи 

статистически сведения за библиотеките в региона (една книга и информационни бюлетини). 

Допълнен е архивният фонд от печати на библиотеката -  направен е опис. 

 През отчетния период - присъствие на културни прояви на община Благоевград 

(2022 г. – 25; 2021 г. – 14 бр.) 

- Тържества за Богоявление; поднасяне на цветя пред паметника на Христо Ботев (174 г. от 

рождението),  

- Ритуал за поднасяне на цветя пред паметника на  Пейо Яворов (144 г. от рождението).  

- Ритуал за поднасяне на цветя пред паметника на Мара Бунева (94 г. от смъртта). 

 - Поднасяне на цветя пред паметника на Васил Левски (149 г. от гибелта). 
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- Тържества, посветени на 3 март.  

 - Участие в жури на поетичен конкурс за 3 март „С България в сърцето“, организиран 

от РИМ, РУО и Община Благоевград. 

- Събитие „30 години АУБ в Благоевград“. 

- Тържество, посветено на 171 г. от рождението на Георги Измирлиев.   -  ХХIII 

Национален ученически празник „За хляба наш…“. 

  - Тържества по полагане на цветя пред паметника на Гоце Делчев по повод 119 г. от 

смъртта му.  

 - Участие в кампанията за почистване „Чист и зелен Благоевград! От нас зависи!“. 

 - Юбилеен концерт по случай 155 години от основаването на Народно читалище 

„Никола Вапцаров-1866“.  

 -Тържествен концерт за 24 май с участието на културни и образователни институти от 

Благоевград.  

 - Откриване на обща художествена изложба посветена на 24 май в Градска 

художествена галерия.  

 - Ритуал по полагане на цветя в знак на признателност по повод 146 години от 

обесването на Георги Измирлиев – Македончето.   

 - Събитие на тема „Новият подход в регионалното и трансграничното развитие 2021-

2027г.“ - представяне и обсъждане на инструменти за подкрепа през програмен период 2021-

2027 г. с г-жа Деляна Иванова - зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството 

и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 

г.  

 - Тържество по полагане на цветя в памет на 144-та годишнина от смъртта на поета-

революционер Христо Ботев и падналите в битките за свободата и независимостта на 

България. 

 - Тържества по полагане на цветя пред паметника на Тодор Александров по повод 98 г. 

от смъртта му. 

 - Тържества по полагане на цветя пред паметната плоча на загиналите за свободата и 

независимостта на България по повод 114 години от обявяване на Независимостта на 

България. 

 - Изложба и концерт на Китаро-мандолинния оркестър на НЧ „Н. Вапцаров – 1866“ по 

повод 90 г. от основаването. Събитието се проведе в РИМ – Благоевград.  
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 - Събития по повод 5 октомври – празник на Благоевград – Молебен в църква 

„въведение Богородично“, ритуал по полагане на цветя, кръгла маса „110 години свобода“ в 

зала „22 септември“.  

 - Поднасяне на цветя пред паметника на П. К. Яворов по повод 108 г. от смъртта на 

поета. 

 - Откриване паметника на Братя Миладинови, по повод Деня на народните будители.  

 - Представяне на книгата на Вера Маринова „Обръчите на Венера“.  

 - Обявяване на резултати от конкурса на в. „Струма“ – „Любим учител“ в МОЛ Ларго. 

 През отчетната година Методичен отдел на РБ „Д. Талев“ Благоевград продължи да 

работи за издигане ролята на библиотеките и професията библиотекар пред общностите. 

Установи добри партньорски отношения. Осъществи експертно-консултантски услуги за 

библиотечната общност от областта. 

отдел АВТОМАТИЗАЦИЯ  

1. Преинсталиране на АБ система на компютрите в ДО, ИРЦ, Заемна и Читални. 

2. Инсталиране, монтаж и настройка на софтуера за работа с МФУ в Обработка-Камелия 

и Читални – Емилия. 

3. Конвертиране на презентацията за годишнина от рождението на Владимир Димитров – 

Майстора като видеоклип и публикуването му във Фейсбук страницата на библиотеката. 

4. Излъчване на живо на мероприятия на библиотеката и публикуването им в Фейсбук 

страницата на библиотеката. 

5. Преинсталация на АБ-Уеб версия в отдел Краезнание – Елза.  

6. Преинсталация на компютър с АБ-Уеб версия в отдел Автоматизация и последваща 

настройка за работа със споделени бази данни. 

7. Текущи дейности по актуализиране и поддръжка на информационната система на 

библиотеката, сайта и базите данни на библиотеката както и нейната 

инфраструктура/удължаване и разширяване на мрежовата свързаност и др., адаптиране на 

софтуера/-при преминаване към АБ-Уеб версия. 

8. Консултации на колеги по работата на системата и бъгове в работата на 

информационната инфраструктура. 

9. Преинсталиране на АБУЕБ на 2 компютъра с цел адекватно съвременно софтуерно 

обезпечаване 

10. Подготовка, защита с воден знак и от копиране, разпечатване на 2 библиографии 

издание на РБ“Д.Талев“ 

11. Публикуване на 2-те библиографии в сайта-раздел Цифрова библиотека а именно 

художествения живот в Благоевград и проф. Илия Манолов 

12. Осигуряване на 3-ти компютър в Читалнята на Детски отдел, и неговата връзка с 

мрежата както и инсталиране и тестване на връзката с АБ Уеб библиотека и софтуера. 

13. Подпомагане на отделите в библиотеката при изработване, дизайн и тестване на 

презентации, филми и др. 
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14. Подготовка и разпечатване на бар-код инвентарни номера за нуждите на инвентиране 

и каталогизацията 

15. Свързване на 3-тия компютър в ДО-в Читалня на ДО, осигуряване на Уай- 

Фай свързаност в отдела и свързването му към библиотечната мрежа и информационна систем 

16. Преинсталиране на АБ Уеб версия и настройка за работа с информационната система. 

17. Създаване на Ю Тюб канал на Регионална библиотека „Димитър Талев“ и публикуване 

на видеоматериали там. 

18. Дублиране на новините във Фейсбук страницата и на сайта в раздел новини по 

изискване на Министерство на културата  

19. Подпомагане на отделите в библиотеката при изработване, дизайн и тестване на бланки, 

флаери, постери, презентации, филми и др. 

20. Подготовка и разпечатване на бар-код инвентарни номера за нуждите на инвентиране 

и каталогизацията 

21. Преинсталация на АБ в ДО и Обработка – Инвентиране поради ремонт на компютрите 

там. 

22. Публикуване на 8962 записа в ISIS базата и Web на софийски уеб сървър/хостинг/ на 

нашият сайт 

23. Подготовка на няколко хиляди статии за публикуване в локалната ISIS система и на 

сайта на библиотеката в разработения от мен Уеб каталог. Целта е диверсификация на базите 

данни 

24. Излъчване „на живо“ на мероприятия на библиотеката във Фейсбук страницата и 

25. Извънредно преизграждане на OPAC/Online Public Access Catalog/ защото софтуера на 

АБ беше забил и даваше грешки, понякога преизграждането за един ден ставаше по два пъти-

защото даваше необясними грешки. 

26. Подготовка, отстраняване на неточности, обобщаване, обединяване и проверка на 

Проект Книги към МК. 

27. Отчитане на отпуснатите над 10000 лв. към Национален фонд Култура 

28. Актуализация на Уеб каталозите на хостинга на библиотеката и сайта – каталог Книги 

с 9052 заглавия и каталог Статии 7175 заглавия 

29. Актуализиране на Ю-тюб канала на библиотеката с Видеата от мероприятия за г-н 

Парашкеванов и А. Христов 

30. Преинсталиране на АБ-Библиотека на компютър в отдел Счетоводство и настройка за 

работата му в мрежа 

31. Актуализиране на антивируса на работните станции в библиотеката 

32. Преработка и актуализация на сайта на библиотеката –  добавяне на новини, бързи 

връзки/short links/, нови книги в ЗВ, нова библиография с воден знак в Дигитална библиотека 

/Библиотеките в Благоевградски окръг/, културен календар за м. септември 2022 и базите 

данни – актуализация и поддръжка 

33. Закупуване, инсталиране и настройка на Плейстейшън 5 /PS5/ в Детски отдел. 

34. Инсталиране на игри в Плейстейшъна и обясняване как се работи с него. 

35. Подмяна и настройка на дефектирала камера във фоайето на Заемната 

36. Запис на видео – среща с бившия зам.кмет г-н Пецев за това как е организирано 

обновяването на Благоевград във връзка с посещението на Дипломатическия корпус, 

филмиране, монтаж и качване в Ю Тюб канала на библиотеката. 
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37. Подмяна на дефектирал Виваком рутер за достъп до Интернет. 

38. Подготовка, дизайн и публикуване на Здравен бюлетин за м. юли и м. август 2022 в 

сайта на библиотеката.  

39. Изработване на дипляна за библиотеката/освен дипляната за цифровата библиотека/ за 

семинара на АБ в Благоевград 

40. Презентация пред библиотекари от региона на тема: Добри практики на РБ „Д.Талев“ – 

рубрики „Попитай библиотекаря, „Нови книги“, „Бюлетин здраве“, Ю Тюб канал, Фейсбук 

публикации и др. 

41. Комплектуване на компютрите в Обучителния център и тяхното основно преглеждане 

за адекватна работа на софтуера с инсталиране на актуален антивирус за обученията на хора 

от Третата възраст, както и съпорт на обучителите при проблеми с Интернет връзката и 

работата с софтуера от Глобални библиотеки. 

42. Преработка на структурата на сайта-обединение на всички библиографии на едно място 

както и Бюджет и Правилници също обединение на едно място в сайта на библиотеката 

43. Публикуване в Ю Тюб канала на спомени за Ичко Бойчев, Емоционалната библиотека 

и др. 

44. Разпечатване на бар кодове за нуждите на отдел КиК и тяхната провека за четимост – 

над 2000 бар кода 

45. Конфигуриране на новото работно място в отдел КиК за г-жа Ребрейска 

46. Настройка, инсталация и проверка на лаптопа за демонстрации на АБ-локална 

инсталация – по региона – във връзка с регионалните дейности 

47. Настройка, инсталация и тест на видеокамерата за изготвяне на карти с бар код и 

снимка в отдел Информационно-регистрационен  

48. Закупуване на фотокамера и трипод и демонстрация на работещите в отдел 

„Краезнание“ как да работят с нея-монтаж на карта памет и монтаж на трипод към камерата 

49. Демонстрация как се работи с диктофона за запис на истории по линия на инициативата 

„Осинови си дядо“ 

50. Подготовка, дизайн и публикуване на Здравен бюлетин за м. юли и м. август 2022, 

м.септември и м. октомври в сайта на библиотеката. 

51. Участие с презентация и дискусии в Регионалната среща на библиотеките от 

Благоевград, Перник и Кюстендил – презентация за дигиталните ни колекции и уникални 

посещения и читатели – с цифри и факти от статистиката предоставена на директора на 

библиотеката. Статистиката е актуална защото е независима и за разлика от „т.н. броячи“ е 

обективен индикатор за посещаемостта на сайта от уникални посетители, както и какво точно 

се отваря и ползва-за разлика от брояча който не може да даде статистика по дни и часове, по 

уникални посещения и по това какво се търси и кои страници се отварят. 

52.  Инсталиране на мултифункционално устройство Ксерокс Фазер 3635 в Читалнята и 

споделяне на ресурса за принтене от два компютъра. 

53. Участие във годишния форум на ФГББ и семинарите и обученията към него за 

„Лидерство в библиотеките“. 

54. Коригиране на няколко десетки записа които незнайно по какви причини се водят на 7 

а са от 17 и се водят редактирани от г-жа Дякова и г-жа Недева а те са ги създали. След 

инсталиране на нов софтуер който е предоставен от АБ проблема беше оправен ръчно чрез 

редакция 
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55. Конвертиране на презентацията за арх. Баров и качването и в Ю Тюб канала на 

библиотеката.  

56. Настройване на лаптопа да работи с локална версия на АБ при демонстрации по региона 

по Регионални дейности. 

57. Адаптиране на новия лаптоп закупен по проект Регионални дейности за работа с 

библиотечен софтуер. 

58. Прехвърляне на комуникационния видео канал от аналогов в цифров и отстраняване на 

трептенето което ще увреди здравето на библиотекарите а и спести пари на библиотеката 

защото видеото е интегрирано и трябва да се сменя целия компютър-дъно и процесор-в Заемна 

за възрастни и СБО 

59. Интегриране на баркод в читателските карти и актуализиране на драйвърите на уеб 

камерата за да ползваме снимка на читателите. 

60. Изключване автоматичното принтене на статуса на МФУ в Читалните като по този 

начин се пестят тонер и хартия. 

61. Подготовка, адаптиране, извличане и импорт на записи от базата данни АБ в SQL 

базите намиращи се в хостинга с 24 часова защита и архивиране в София. Целта е 

диверсификация на достъпа до он-лайн каталозите и безотказна и безпроблемна работа на 

виртуалните посетители със сайта на библиотеката и OPAC /On-line Public Access Catalog/. 

Дейността по прехвърлянето бе особено затруднена от промяна в структурата/отново/ на 

базите данни на АБ и непрекъснатите проблеми със авторската отговорност на записите, а 

също и позицията на полетата за местоиздаване, издателство, забележки, инвентарни номера, 

авторска отговорност и др. Но сред едноседмично 24 часово тестване успях да прехвърля 6223 

записа в База Книги в онлайн каталога в Софийския хостинг и 4189 статии в SQL база данни 

статии в Софийския OPAC на нашата хостинг услуга. Данните са актуални към 12 декември 

2022 г. Изчаквам пускането на целия проект и депозитите за да дам актуална информация и да 

добавя още няколко хиляди записа, както и сравнителна статистика за посещаемостта на сайта 

и онлайн каталозите, виртуалната библиотека и др. 

62. Проблем с авторската отговорност при Нетрадиционните носители, CD-DVD, Ноти, 

Плочи. Молбата на АБ бе да тествам всичко и тогава да актуализирам програмния софтуер на 

АБ-защото се оказа че има записи с авторска отговорност на г-жа Емилия Малешевска и 

редактирал г-жа Дякова. Същия проблем съществуваше и при модул Статии където ръчно 

отстраних десетина проблема/това са забелязани/ 

63. Коментар с АБ за неизвестно как появяващи се хаотично триъгълни скоби. Те 

предположиха че са стари записи но се оказа че са от новите. Проблема стои неразрешен, 

защото АБ инсталират софтуер и е трудно да ги открия.  

64. Инсталиране на сървърен софтуер/актуализации и корекции на сигурността/ 

65. Архивиране на базите данни – по възможност един път дневно локално и един път 

дистанционно след края на работния ден/Home office/ 

66. Преизграждаме на индексите/речниците/ на базите данни - тъй като е необходим 

изключителен достъп без друг потребител в системата - прави се 1 път седмично в петък, 

събота, неделя вечерта през отдалечения достъп а често пъти и извънредно когато има проблем 

с класификаторите или изтрити записи или изтрити некоректно инвентарни номера. 

67. Текущи дейности свързани с безпроблемното функциониране на комуникациите и 

софтуера-библиотечния в библиотеката 
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68. Други дейности по поддръжката на информационните системи които възникват текущо 

и се решават оперативно. 

69. Поддръжка на експертно ниво на сигурност на информационните системи посредством 

имплементиране на адекватен антивирусен и антималуерен софтуер, както и защита в 

Интернет. 

 

 

СТАТИСТИКА НА ПОСЕЩЕНИЯТА НА САЙТА, ПОЛЗВАНЕ НА OPAC И СВАЛЯНЕ НА 

ЦИФРОВИ МАТЕРИАЛИ ПУБЛИКУВАНИ ТАМ 

 

 Година Уникални посетители Брой посещения Страници 

2018 6642 17900 32216 

2019 6410 15840 36011 

2020 7899 24292 52302 

2021 7877 22838 51790 

2022 6642 17900 35883 

 

 

Изтегляния на дигитални материали от сайта на библиотеката 

  2022 2021 

Мими Жингова 247 227 

Крабчев 203 186 

Такси 2021 178 163 

Силянов 123 137 

Ванчев 114 69 

Явор Василев 96 115 

6642 6410 7899 7877 6642

17900 15840

24292 22838
17900

32216
36011

52302 51790

35883

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2018 2019 2020 2021 2022

Сравнителна статистика за 4-години
Уникални посетители,, брой посещения и отворени страници

Уникални посетители Брой посещения Страници



 

42 
 

Прангов 59 46 

Дора Ангелова 23 0 

 

 

 

Ползване на OPAC On line Public Access Catalog 

Ползване на онлайн каталозите сумарно уникални посетители и страници 

Търсачки 2022 2021 

  

25277-

прибл. 

24583-

прибл. 
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Цифрова колекция 

„Благоевград – пътят до днес“ 

 2022 2021 

1910-

1920 52 45 

1920-

1930 56 44 

1930-

1940 46 33 

1940-

1950 44 32 

1950-

1960 42 12 

1960-

1970 45 32 

1970-

1980 53 33 

1980-

1990 40 42 

1900 - до 

сега 42 37 

 

 

 

Фейсбук страница 
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Средно годишно достигане на публикациите 232 704 

Ангажираност 79068 

Нови харесвания 216 

 

Ю тюб канал - Създаден на 21.03.2022 г. 

Гледаемост - До момента има 1275 гледания 

 

Изводи 

1. Онлайн присъствието на библиотеката е устойчиво и нараства ползването на 

електронните ресурси 

2. Пикът на онлайн ползването съвпадна с пика на Ковид пандемията, но след нея 

посещаемостта на сайта и ползването на дигиталните ресурси не спадна, а не само се  запази 

на същото ниво но и нарасна 2022 спрямо 2019/предковидна/ с 2060. 

3. Даже въпреки запазения брой посещения броя/спрямо 2018/ а спрямо 2019 имаме 

нараснали брой посещения 2060, броя отворени страници е нараснал с 3667/спрямо 2018/ и 

то с преобладаващо ползване на търсещите машини./каталози/  

4. Нараства и броя на гледаемостта на клиповете публикувани в Ю Тюб канала както и 

на посещенията на Фейсбук страницата на библиотеката 

 

 


