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 ОСНОВНА ЦЕЛ  
Основната цел в работата на Регионална библиотека „Дора Габе” през  
2015 година бе насочена към пълното, качествено и бързо удовлетворяване на 
информационните, културните и образователни потребности на гражданите на 
град Добрич и областта. 

  

  

 ВОДЕЩИ ЗАДАЧИ  

 Утвърждаване на Регионална библиотека „Дора Габе” като водещ културно-
информационен институт с местно и регионално значение, притегателен център за 
местната общност; 

 Въвеждане на платформа COBISS3 (Кооперирана онлайн библиографска система и 
услуги) за усъвършенстване, автоматизиране и свързване на автономни библиотечни 
информационни системи; 

 Насърчаване на четенето със специално внимание към децата;  

 Увеличаване обхвата на библиотечните услуги, привличане на по-широк кръг 
ползватели; 

 Участие в проекти и програми, въвеждане на нови форми и практики в работата на 
библиотеката като образователен, културен и информационен център; 

 Повишаване квалификацията на персонала и оптимизация на технологичните процеси;  

 Отбелязване 65 години от създаването на институцията и иницииране на нови 
дейности в полза на гражданите. 
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 НАПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНИ ФОНДОВЕ И КАТАЛОЗИ 
  

 ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАТФОРМА COBISS3 

  През 2015 г. започна реализацията на Договора за пълноправно членство на Регионална библиотека „Дора 
Габе” в системата COBISS.BG. Проведени бяха два курса - „Използване на софтуера COBISS3/Прехвърляне на 
записи и данни за фонда” и „Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – основен курс” с обучители от 
Национален център COBISS. Придобихме правото за използване на приложението COBISS/Фонд – 
прехвърляне на записи от сводната библиографска база данни/каталог COBIB в локалната библиографска база 
данни на нашата библиотека, както и права за създаване на библиографски записи на набавените монографии 
в системата COBISS.BG. Десет колеги от библиотеката участваха в проведените курсове. Към настоящия 
момент библиотеката ползва следните приложения на софтуера COBISS3: COBISS/OPAC, COBISS/Фонд, 
COBISS/Каталогизация – основен, COBISS/Изходи. 
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 ОБОГАТЯВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ КОЛЕКЦИИ С ТРАДИЦИОННИ И ДРУГИ НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ И 
ОПАЗВАНЕТО ИМ 

  ТЕКУЩО ПРОУЧВАНЕ НА ЧИТАТЕЛСКИТЕ ИНТЕРЕСИ И НАБАВЯНЕ НА НОВИ БИБЛИОТЕЧНИ РЕСУРСИ  

  
ПОКУПКА КНИГИ 

 През 2015 г. са закупени 965 заглавия на информационни ресурси. Набавените заглавия са избрани съобразно 
политиката на комплектуване в библиотеката и читателските потребности. Информацията за читателското търсене и 
интереси на ползвателите се събира целогодишно в секторите за обслужване и чрез рубриката „Искам да прочета” 
на сайта на библиотеката. Библиотеката се включи в Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за 
четене и информираност” – 2015 г. на Министерството на културата. Закупени са 149 нови заглавия от книжния 
пазар, предимно художествена литература за деца и възрастни от български и чужди автори.  

  
ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ 

 През годината чрез абонамент и като дарение са получени общо 120 заглавия на периодични издания на български 
език. Направен е анализ на търсенето и потреблението на заглавията чрез обобщена статистика на попълваните от 
ползвателите заемни бележки. 
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 КНИГООБМЕН  

 Като книгообмен от други библиотеки са получени 59 заглавия книжни документи. 

 Регионална библиотека „Дора Габе” предаде като книгообмен 48 заглавия в 109 тома документи на 
Държавния хуманитарен университет в гр. Измаил, Украйна, 212 заглавия на Асоциацията на 
българите по света, а плажната библиотека към фирма „Албена” АД в Курортен комплекс „Албена” 
получи 356 тома документи - 330 заглавия на книжни документи и електронни ресурси. 

  

 ДАРЕНИЯ 

 През 2015 г. постъпиха 238 дарения от частни лица и организации, включващи 6428 т. книжни 
документи, 372 т. периодични издания, 73 т. некнижни документи и 52 броя материални активи. 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПАЗВАНЕ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД 

  НАБАВЯНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 
Във фонда на библиотеката са постъпили и регистрирани общо 2151 тома библиотечни документи. 

 Екземплярността на набавените библиотечни документи е 1.4.  
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 РЕЗУЛТАТИ ОТ ДВИЖЕНИЕТО НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД 

На 31.12.2015 г. библиотечният фонд съдържа 394496 тома библиотечни документи. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 КАТАЛОГИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

През годината каталогизацията на библиотечните документи се извърши чрез ползване и на двата 

софтуера WINISIS и COBISS3. Всички регистрирани и инвентирани през 2015 г. библиотечни 

документи имат библиографски записи: Създадени чрез софтуера WINISIS – 1444 записа, а чрез 

софтуера COBISS3 – 940 записа.  
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 ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

 Подвързани са 79 тома библиотечни документи, включително периодични издания.  

 При реализацията на  Проект „Подкрепа за заетост” на ОП “Развитие на човешките ресурси” бяха 

извършени следните дейности по съхранение и опазване на библиотечния фонд – преглеждане на 

библиотечни документи, повредени или унищожени поради лошо атмосферно влияние, хигиенна 

обработка,  и други мероприятия за намаляване влиянието на биологичните фактори, въздействащи върху 

документите. 

 Направен е ремонт на сградата на основното книгохранилище на библиотеката, който позволи да бъде 

извършена профилактика и почистване на библиотечния фонд, намиращ се в него. Почистени и подредени 

са документите в локалните книгохранилища на секторите.  

  

 ВТОРИЧЕН ПОДБОР, ПРОЧИСТВАНЕ И ОТЧИСЛЯВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ 

  

През годината са отчислени 2454 библиотечни документи, установени като липсващи при проведените 

инвентаризации на регистрираните и инвентирани през 1987 - 1988 г. документи, и на справочните и 

краеведски издания. След направеното почистване на фонда, намиращ се в основното книгохранилище на 

библиотеката, са отчислени 157 тома физически изхабени документи и 54 тома остарели по съдържание 

електронни ресурси.  

   

 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД 

  

Проведени са инвентаризациите, предвидените в чл. 40 от Наредба №3 от 18 ноем. 2014 г. за 

съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд. 

  

  

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” 

 ОТЧЕТ 2015 



 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННО-ТЪРСЕЩИТЕ СИСТЕМИ  

 В изпълнение на Договора за пълноправно членство на Регионална библиотека „Дора Габе” в 
системата COBISS.BG през годината продължи подготовката за конвертиране на записите от базите 
данни на електронния каталог на библиотеката във формат COMARC.  

 
 
ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ 

 Базите данни на електронния каталог, създадени чрез продукта WINISIS съдържат общо 94546 
записа. Нарастването е с 4817 записа. 

 Записите в локалната библиографска база данни на библиотеката в системата COBISS.BG са 940. 

  
 
ЕЛЕКТРОННИ КАРТОТЕКИ 

 Нарастването на базите данни на електронните картотеки е с 6273 записа. Достигнатият обем към 31 
дек. 2015 г. е 94350 записа. 

 

  
РЕТРОКОНВЕРСИЯ НА ТРАДИЦИОННИТЕ КАТАЛОЗИ 

 Направена е ретроконверсия на каталожните картички на библиотечните документи, регистрирани и 
инвентирани през 1984 г., вследствие на която БД „Книжни библиотечни документи” нарасна с 3623 
записа.  
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БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 
 

РЕГИСТРИРАНИ ПОЛЗВАТЕЛИ  ПО ВЪЗРАСТ 

 През 2015 г. Регионална библиотека „Дора Габе” отчита 3549 регистрирани ползватели на библиотечни 
услуги при 3642 за 2014 г., от тях до 14 години – 1402 при 1409 за 2014 г., над 14 г. са 2147 при 2233 за 
2014 г. Статистическите данни показват макар и слабо намаление на общия брой на ползвателите. Броят 
на ползватели под 14 г. почти се запазва в сравнение с 2014 г. Запазването на броя на регистрираните 
читатели до 14 г. е от особена важност за библиотеката. Стремежът на институцията е да обогатява със 
съдържание различни програми, в помощ на образователния процес и извънучебните инициативи, 
създаване навици за четене и любов към книгите у подрастващите. В работата с децата приоритетно 
вниманието бе насочено към най-малките.  

 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

Ползватели 
- общо 

 до 14 г. над 14 г. 

2015 г. 

2014 г. 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” 

 ОТЧЕТ 2015 



 Традиционно, и през 2015 г. броят на 

регистрираните жени /2406/ е два пъти по-

голям спрямо мъжете /1143/. Това съотношение 

се запазва при ползватели до 14 и над 14 

години. 

РЕГИСТРИРАНИ ПОЛЗВАТЕЛИ ПО ПОЛ 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

основно средно висше до 14 г. 

2015 

2014 

2015 

жени 

мъже 

 Диференциацията на ползвателите по 
образование сочи, че най-малък е броят на 
ползватели с основно образование /361/, а 
най-голям е броят на ползвателите с висше 
образование /1047/. Цифровите показателите 
са основание да се работи за привличане на 
повече читатели с по-ниска степен на 
образование. В сравнение с 2014 г. се 
забелязва намаляване броя на ползвателите с 
основно образование и увеличаване на тези с 
висше образование.  

РЕГИСТРИРАНИ ПОЛЗВАТЕЛИ ПО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
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ПОСЕЩЕНИЯ 

 Общо регистрираните посещения през 2015 г. значително се увеличават - 113465. Посещенията в 

библиотеката са 62673 при 57970 за 2014 г. Посещенията в читалните за 2015 г. са 34405, при 32116 

за 2014 г., а посещенията само на проявите в библиотеката са 22337, при 16912 за 2014 г. 

Виртуалните посещения на уебсайта и фейсбук страницата на библиотеката са 50792. Стремежът 

на екипа е утвърждаване на библиотеката като водещ културно-образователен и информационен 

център за област Добрич, притегателно място за местната общност. 
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 Заетите библиотечни документи общо за дома и в 
читалните през 2015 г. са 64842, при 65889 за 2014 
г., увеличени са заетите за дома библиотечни 
документи – 55031, при 54848 за 2014 г. Лекият спад 
на общия брой заети библиотечни документи може 
да се обясни с липсата на достатъчно средства за 
набавяне на нова литература от всички отрасли на 
знанието. Положителните показатели на заетите 
библиотечни документи за дома са следствие от 
увеличаване интереса към книгата и четенето, 
популяризиране на разнообразието на библиотечния 
фонд, качественото и бързо обслужване на 
ползвателите.  
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ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ 

ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ  ПО 

ЕЗИКОВ ПОКАЗАТЕЛ И СЪДЪРЖАНИЕ 

 През 2015 г. най-много са заетите документи на 
английски език, следвани от руски, немски,  
френски и др. При заетите библиотечни 
документи по съдържание се запазва 
тенденцията - предпочитанията да са към 
художествената литература. 

 

 РАБОТА С ЧИТАТЕЛИ-ДЛЪЖНИЦИ 

 В автоматизираната читателска картотека ежедневно се отразяват задълженията на читателите при заемане, 
както и връщането на библиотечните документи, въвеждат се корекции при промяна статуса на читателя. С цел 
опазване на своите фондове и през 2015 г. библиотеката проведе разнообразни дейности с читатели-длъжници за 
възстановяване на невърнатите библиотечни документи - изпратени са SMS и е-писма, проведени са телефонни 
разговори. За читателите-длъжници до 14 г. освен SMS са извършени посещения в училищата, разговори с 
длъжниците и с учителите.  
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 СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА ДЕЙНОСТ  
 

 През 2015 г. библиотеката отбелязва увеличен 

брой на тематичните и фактографски справки и 

библиографски консултации спрямо предходната 

година, като за 2015 г. те са 11618 при 8805 за 

2014 г.  

 Справочно-библиографските и информационни 

начинания през 2015 г. са 14652, които през 2014 

г. са 8607. 

Справочно-библиографски и 
информационни начинания  

2015 г. 

2014 г. 

 МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ 

 Обща Читалня изпълнява заявки на читателите за 
доставка на библиотечни документи от други 
библиотеки в страната и предоставя документи от 
фонда на библиотеката към други библиотеки. През 
2015 г. са изпълнени общо 20 поръчки (от тях 11 по 
електронен път).  
 
Стремежът ни е броят на електронните поръчки да 
нараства поради лесния и бърз начин на 
доставяне.  

 

Поръчки общо 

По традиционен 
път 

Електронна 
доставка 
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 През 2015 г. библиотеката предостави 2933 дистанционни услуги на своите ползватели, които са предпочитани 

от ползвателите поради бързината на доставката, удобството, спестеното  време и средства.  

 Библиотечният web-site www.libdobrich.bg предлага на дистанционните ни потребители актуална и разнообразна 

библиографска и фактографска информация. Ежеседмично се обновяват рубриките „Нашето предложение” за 

читатели над 14 г. – 150 заглавия и „Препоръчано за деца” - 51 заглавия за читатели до 14 г. Публикувани са 12 

бюлетини „Новонабавени книги”. Чрез рубриката „Актуални съобщения” се предоставя актуална информация за 

предстоящите прояви в библиотеката, рубриката „Новини” е информирала  за 176 проведени събития, нови 

услуги, програми, дарения. Посещенията на уебсайта през 2015 г. са 39792, уникалните посетители са 6419. За 

библиотеката е особено важно, че освен от България  (88, 6%), към сайта библиотеката е проявяван интерес  

най-много от САЩ, следвани от Бразилия, Русия, Германия, Италия, Англия, Китай и др. 

 През м. февруари 2015 г. създадохме своя facebook страница www.facebook.com/libdobrich, където са 

публикувани 160 новини  с информация за дейността на библиотеката и чрез която привличаме все повече 

приятели и съмищленици. Виртуалните посещения на фейсбук страницата са 11 000, а публикациите са 

достигнати 51 004 пъти. 

 Библиотеката публикува свои презентации в Slide Share, където през 2015 г. публикува презентация за история 

на библиотеката от нейното създаване до днес. Чрез прессъобщения до медиите, целогодишно се 

разпространява информация за значими събития, инициативи, нови услуги, постъпили дарения. През годината 

са изпратени 62 прессъобщения. Отчетени са над 800 публикации в традиционни и електронни местни, 

регионални и национални медии. Проведени са 14 интервюта за услуги и инициативи на библиотеката.  

 

ОНЛАЙН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” 
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http://www.libdobrich.bg/
http://www.facebook.com/libdobrich


 Центърът за информация и справочно-библиографско обслужване предоставя на потребителите 13 места със 

свободен достъп до Интернет. Посещенията през 2015 г. са 7575, при 10351 за 2014 г. Уникалните потребители са 

347. Спадът на посещенията може да се обясни с все по-бързото навлизане на компютрите и интернет в живота на 

хората, както и с намаляване броя на населението в града. В Центъра се оказва консултантска помощ на ползващите 

компютър и интернет, информация за свободни работни места в областта, страната и чужбина, квалификационни 

обучения, възможности за летни бригади за младежи в чужбина, при търсене на работа и др.  

 През годината са експонирани 86 витрини “Нови книги “и са проведени14 беседи по ББЗ. 

 В Обучителния център се провеждат обучителни курсове за начална компютърна грамотност за потребители, в които 

се включват основно  хора на възраст 50+. Преминалите курсовете получават консултантска помощ индивидуално и 

след обучението. През 2015 г. са проведени 3 курса, обучени са 18 потребители, а индивидуално обучените са 20. 

Осъществени са 3 уебинара за е-здраве и 1 информационен ден. В интерактивния кабинет на библиотеката се 

прилагат съвременни форми на обучение. За граждани от всички целеви групи се провеждат разнообразни дейности 

в подкрепа на информационната грамотност, формалното образование и ученето през целия живот - викторини, 

олимпиади, обучения, кръгли маси, прожекции, информационни срещи. 

 

  

  

 
 
 
 

  

 ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКО ОБСЛУЖВАНЕ  

 

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” 

 ОТЧЕТ 2015 



 За създаване на отношение и разбиране от необходимостта да се чете, библиотекарите отделят специално внимание 

на ранното детско четене, работят с внимание и такт, така че децата да посещават с удоволствие библиотеката от 

най-ранна възраст, да се вълнуват от знанието и художествените произведения. Заетите библиотечни документи в 

сектор “Работа с деца” са 16218, при 15529 за 2014 г., посещенията са 19728, при 17258 за 2014 г. Увеличението на 

заетите документи за дома и в детската читалня, както и посещенията в библиотеката е добър показател за работата 

с деца. В ролята си на посредник между децата и книгата, през 2015 са организирани 126 културно-образователни 

прояви и информационни начинания - беседи, литературни утра, образователни инициативи, представяне на автори, 

презентации, Моята сряда в библиотеката, занимателно-познавателни и образователни игри, представяне на детски 

автори, прожекции на филми, изложби, тематични витрини, витрини с нови книги, екскурзии с ББЗ. Сектор “Работа с 

деца” разполага със Стая на приказките за деца от 4 до 10 г. В нея децата се учат да четат и преразказват. 

Провеждат се беседи, колективни четения на приказки, извънучебни часове и др. Секторът организира и провежда 

Летен детски клуб „Играй и учи” през месеците юни - август, в дните вторник - четвъртък, в който се включват деца от 

Добрич и гости на града, на възраст от 6 до 14 г. През 2015 г. в клуба участваха 51 деца, регистрирани са 766 

посещения. Бяха организирани разнообразни занимания - литературни утра, презентации, познавателни и 

образователни игри, забавна работилница, прожекции на филми.  

 

 
 

 

РАБОТА С ДЕЦА  

НАСЪРЧАВАНЕ НА РАННОТО ДЕТСКО ЧЕТЕНЕ 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” 

 ОТЧЕТ 2015 



 МЕСТНА ИСТОРИЯ 

 Библиотеката е център за проучване, събиране, обработване, съхраняване и 
популяризиране на информация за Добрич и Добруджа, за краеведски 
изследвания, запознаване с миналото и настоящето на края. През 2015 г. База 
данни „Краезнание” нарасна с 5435 автоматизирани библиографски описания. 
Обработени са  над 100 фотографии  в БД „Фотографии, пощенски картички и 
диапозитиви”. Продължи дигитализация на библиотечни документи с 
краеведско значение. През годината са проведени 42 прояви, с участието на 
3109 потребители - уроци по краезнание, срещи по повод годишнини на 
бележити добруджанци, викторини, премиери, дебати, състезания, 
представяния и спектакли, беседи с ББЗ, изложби, витрини. На сайта и 
Facebook страницата на библиотеката стартира рубрика От фонда на 
библиотеката, която представя дигитализирани краеведски документи.  

 БИБЛИОТЕЧНА КОЛЕКЦИЯ “В СВЕТА НА ДОРА ГАБЕ” 
Библиотечна колекция „В света на Дора Габе” се оформи като притегателен 
център за популяризиране живота и творчеството на именитата добруджанска 
поетеса Дора Габе сред широката читателска аудитория  на град Добрич, на 
гости от областта, страната и чужбина. През 2015 г. се провеждаха беседи и 
литературни четения, посветени на 127-годишнината от рождението на Дора 
Габе. 

 

 БИБЛИОТЕЧНА КОЛЕКЦИЯ “ПЕТЪР УВАЛИЕВ” 
Библиотеката популяризира богатата колекция, част от личната библиотека на 
Петър Увалиев на своите съграждани и гости на града и предоставя 
възможност за ползването ѝ на място всеки делничен ден.  

 През 2015 г., по повод 100-годишнината от рождението на Петър Увалиев, 
библиотеката експонира изложба „Книги от личната библиотека на Петър 
Увалиев”, а фондация “Увалиеви” гостува в библиотеката с фотоизложба 
„Черно-бели следи от един многоцветен живот”, съставител на която е Иво 
Хаджимишев.  

 

 През 2015 г. в Регионална библиотека „Дора Габе” сключи Рамков договор за 
сътрудничество с цел повишаване и подобряване образователните 
възможности на студентите с катедра „Библиотечно-информационни науки и 
културна политика” към Философския факултет на Софийски университет „Св. 
Климент Охридски”. 

 

  

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” 

 ОТЧЕТ 2015 



 ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 

 Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”  2015 г. на 
Министерство на културата за закупуване на нова литература за фондовете на библиотеките 

 Проект „Подкрепа за заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 

 Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания на ОП „Развитие на   
човешките ресурси” 

 Програма “Детство мое” 

 Програма “Различията ни обединяват”  
 

 УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ  И РЕГИОНАЛНИ ФОРУМИ 

 Библиотечна среща с училищни, университетски и читалищни библиотекари. Добрич, май 2015 

 Информационен ден на тема „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2010, Областен информационен център. 
Добрич, май 2015  

 Обучителна програма на Фондация „Глоб@лни библиотеки - България” - „Развитие капацитета на обществените 
библиотеки за разработване и управление на проекти”, Регионална библиотека  „Пенчо Славейков”. Варна, юни 
2015 

 Конференция "Книжовно-документалното наследство в българските библиотеки и музеи”,  Катедра 
"Библиотекознание, научна информация и културна политика", Философския факултет на Софийски университет 
"Св. Климент Охридски”. София, юни 2015  

 Информационен ден НАЦИД онлайн – цялостно електронно административно обслужване. Варна, септ. 2015 г.  

 Национален библиотечен форум "Библиотеката днес - иновационни дейности и форми на сътрудничество“. 
Добрич, ноем. 2015  

 Юбилейна кръгла маса на тема „Духовност и съвремие. Летопис на времето”. Разград, ноем. 2015  

 Регионална среща на страните, изпълнявали и изпълняващи Програма „Глоб@лни библиотеки - България” в 
Европа. София, ноем. 2015  

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” 

 ОТЧЕТ 2015 



 През цялата година библиотеката предоставя възможност за индивидуално творческо развитие на гражданите, 
стимулиране въображението и творческия потенциал, укрепване на съзнанието за културно наследство, 
оценяване на изкуството, научните постижения и иновациите, достъп до културните изяви на всички 
изпълнителски изкуства, насърчаване на междукултурния диалог и културното разнообразие. През 2015 г. са 
проведени 161 културно-образователни прояви – тематични витрини, изложби на библиотечни документи и 
гостуващи изложби, литературни срещи, уроци, колективни четения,  презентации, премиери на книги, викторини 
и литературни състезания, екскурзии в библиотеката, забавно-познавателни и образователни игри, прожекции на 
филми, кинофестивал. Отчетени са 104 информационни начинания – изложби и витрини нови книги, беседи с 
ББЗ, информационен ден, обучителни курсове. Регистрирани са 22337 посещения, 8874 до 14 г. и 13463 – над 14 
г. За осъществяването на тези дейности са заети от фондовете 5436 т. б.д., 2311 детска литература и 3125 т. б.д 
за възрастни, добра възможност да се разкрива и популяризира разнообразието на библиотечния фонд. 

  

 НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ 

  МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТСКАТА КНИГА 
 БИСЕРЧЕ ВЪЛШЕБНО 2015 
 МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО 
 ЧЕТИ С МЕН 
 КАМПАНИЯ НА УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ПРАВОТО НА ДЕТСКО УЧАСТИЕ 
 НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА /11-15 май/ 
 НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ ЧИТАТЕЛ НА ГОДИНАТА 2015 
 НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 
 ЗАБАВНОТО ЛЯТНО ЧЕТЕНЕ  

       

 

 
 

БИБЛИОТЕКАТА – КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО 
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” 

 ОТЧЕТ 2015 



 65 ГОДИНИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” ДОБРИЧ  

 
По повод 65-годишнината от създаването на библиотеката бе организиран Национален библиотечен форум 
„Библиотеката днес – иновационни дейности и форми на сътрудничество”, в който се включиха библиотекари от 
страната, областта и града, представители на Министерство на културата, на местната власт, партньори на 
библиотеката, културни институции, общественици, читатели, бивши колеги библиотекари, журналисти.  
 
Стартираха инициативите: “Моята сряда в библиотеката” - занимания с най-малките за създаване навици и 
умения за четене от ранна детска възраст; Конкурс за детска рисунка на тема „Библиотеката през моите очи” за 
деца на възраст 6-18 г.; Рубрика “От фонда на библиотеката” за публикуване на дигитализирани библиотечни 
документи  на сайта и facebook страницата на библиотеката; Награда Най-активен читател; възобновена бе 
инициативата Библиотекар за един ден. Изложба “Съкровищницата на Добруджа” представи книжовното 
богатство на библиотеката. 
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БИБЛИОТЕКАТА – КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО 

 
 Библиотеката предоставя възможност за индивидуално творческо развитие на гражданите, стимулиране 

въображението и творческия потенциал,  укрепване на съзнанието за културно наследство, оценяване на 

изкуството, научните постижения и иновациите, достъп до културните изяви на всички изпълнителски изкуства, 

насърчаване на междукултурния диалог и културното разнообразие. През 2015 г. са проведени 161 културно-

образователни прояви: 

11 изложби на библиотечни документи, 3 съвместни и 15 гостуващи изложби; 39 тематични и 5 музикални 

витрини; 

4 премиери и представяния на автори; 44 литературни вечери, срещи-разговори, колективни четения, беседи с 

презентации; 

13 викторини и литературни състезания; 7 образователни-познавателни игри; 

1 кинофестивал  и 8 прожекции на филми. 
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 ПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА 

 

 Културно-образователната и информационна дейност на библиотеката през 2015 г. се осъществи с 
партньорската подкрепа на: Община град Добрич,  Дирекция “Хуманитарни дейности” - “Образование”, 
Българска библиотечно-информационна асоциация, Фондация Глобални библиотеки – България, 
Художествена галерия Добрич, Регионален исторически музей, Общински младежки център “Захари 
Стоянов”, Български камерен оркестър – Добрич, Дружество на краеведите “Отец Павел Атанасов”, 
Сдружение на писателите – Добрич, РИО на МОН, РЕКИЦ – Добрич, НЧ “Йордан Йовков 1870”, 
Читалище “Романо дром”; ЦДГ №8, ЦДГ №9, ЦДГ № 10, ЦДГ №24, ЦДГ №25, СОУ “Д. Талев”, ХГ “Св. св. 
Кирил и Методий”, СОУ “П.Р.Славейков”, СОУ “Л. Каравелов”, СОУ “Св. Кл. Охридски”, СОУ “Дора Габе”, 
ЕГ „Гео Милев”, Професионална гимназия по туризъм “П.К.Яворов”, ОУ “Хр. Ботев”, ОУ “Ст. Караджа”, 
ОУ “Хр. Смирненски”, Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”, Катедра „Библиотечно-
информационни науки и културна политика”, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”, 
Фондация „Увалиеви”, Фондация „Безсмъртни българи”, Дирекция “Бюро по труда” – Добрич, Областен 
информационен център – Добрич, Център за кариерно развитие – Добрич, ХобиСклуб, Дневен център за 
възрастни хора с увреждания към Център за психично здраве “Д-р Петър Станчев”, Фондация “Ръка за 
помощ”, Център за обществена подкрепа към БЧК, Домашен социален патронаж, Ателие по 
изобразително изкуство “Стела и Дара”, ОД ”Гражданска защита” Добрич, Издателство “Матадор”, 
Посолството на Република Полша в България, Полско културно-просветно дружество “Владислав 
Варненчик” – Добрич, Посолство на КНДР в Република България, Национално движение 
„Русофили“, Руски фонд за култура, Общество за дружба и сътрудничество с балканските страни и 
Благотворителен фонд „Добро и милосърдие” – Русия, Дамски клуб “Да останем млади”, медийни 
партньори и др. 

   

 ДАРИТЕЛИ  
 

 През 2015 г. Регионална библиотека “Дора Габе” получи разнообразни по вид дарения от институции и 
частни лица в т.ч. местни автори, краеведи, наши съграждани, автори от други градове. Сред големите 
обществени дарители са Община град Добрич, Общински съвет Добрич, Посолство на КНДР в България, 
Руски фонд Култура, Фондация „Комунитас”, ИК „Персей”, ИК „Новата цивилизация”, Регионален 
исторически музей Добрич, Търговско-промишлена палата - Добрич, Президентство на Република 
България, Институт IZUM Словения, Фондация „Глобални библиотеки – България”, фирма „Програмиста” 
ООД Пловдив, Национално ловно-рибарско сдружение и други. 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” 

 ОТЧЕТ 2015 


