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РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ”   ОТЧЕТ 2016 

ОСНОВНА ЦЕЛ  

Основната цел в работата на Регионална библиотека „Дора Габе” през  2016 година бе насочена към качествено и бързо 

удовлетворяване на информационните, културните и образователни потребности на гражданите на град Добрич и 

областта. 

ВОДЕЩИ ЗАДАЧИ  

 Утвърждаване на библиотеката като водещ културно-образователен и информационен  

   център за жителите на град Добрич и областта; 

 Въвеждане на платформа Софтлиб за автоматизиране и свързване на автономни  

   библиотечни информационни системи; 

 Увеличаване регистрираните читатели и разширяване обхвата на предлаганите услуги и  

   целевите групи ползватели; 

 Насърчаване на четенето с приоритетно внимание към децата от най-ранна възраст за  

   създаване навици за четене и любов към книгите; 

 Подпомагане образователния процес в общината; 

 Провеждане на дейности в помощ на ученето през целия живот;  

 Включване на различните целеви групи в нови инициативи; 

 Съхраняване със съвременни средства културното и научно наследство на град Добрич и  

   Добруджа, и предоставяне онлайн достъп на широк кръг ползватели; 

 Участие в проекти и програми, въвеждане на нови форми в библиотечните програми; 

 Повишаване квалификацията на персонала и оптимизация на технологичните процеси.  



  

  

  

   

 
 

През 2016 г. в Регионална библиотека “Дора Габе” започна работа експертна комисия от 

библиотекари от направления “Библиотечни фондове и каталози” и “библиотечно-

библиографско и информационно обслужване” за проучване пазара на библиотечен 

софтуер и изготвяне на становище за закупуване на софтуерен продукт, отговарящ на 

нуждите на библиотеката. 

 

Процедурата приключи със сключване през м. ноември 2016 г. на Договор за разработка и 

внедряване на библиотечен софтуер „е-Lib PRIMA” на фирма „СофтЛиб” ООД гр. София.  

 

Започна изпълнение на работната програма за внедряване на закупените модули/Каталог 

на книгите-комплектуване. Каталогизация. Инвентарна книга. КДБФ. Индекси; 

Регистрация на читатели. Заемане за дома; Библиотечна статистика. Управление и 

Финанси; Интернет каталог. Google интерфейс. Индекс./, както и подготовка за миграция 

на данните от  БД „Книжни библиотечни документи” и БД „Регистрация и обслужване на 

ползватели” към формата на новата система.  

 

НАПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНИ ФОНДОВЕ И КАТАЛОЗИ 
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ОБОГАТЯВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ КОЛЕКЦИИ С ТРАДИЦИОННИ И ДРУГИ НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

ПОКУПКА КНИГИ 

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ 

През годината са закупени 926 заглавия на информационни ресурси. Набавените заглавия са избрани съобразно политиката на 

комплектуване в библиотеката и читателските потребности. И през 2016 г. продължи участието на библиотеката в Проекта 

„Бисерче вълшебно” на Фондацията „Детски книги”. За нуждите на малките читатели са закупени 49 заглавия на препоръчани 

издания.  

Продължи текущото проучване на читателското търсене и набавяне на заглавия въз основа на заявените от ползвателите интереси 

- в секторите за обслужване и чрез рубриката „Искам да прочета” на сайта на библиотеката. Абонаментът на периодични издания е 

направен след анализ на търсенето и потреблението на заглавията, съобразен с финансовите възможности на библиотеката и с 

показателите посочени в т. 8.5. на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване от 2015 г.  

През годината чрез абонамент и като дарение са получавани общо 111 

заглавия на периодични издания на български език. Като дарение са 

получени 24 заглавия, от които 12 с краеведски характер - изданията 

на добричкия периодичен печат, включително на електронен носител, 

регионални периодични издания, както и други издания от 

организации, редакции и частни лица.  



КНИГООБМЕН  
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През 2016 г. в библиотеката са постъпили 234 дарения от частни лица и 

организации, фирми и институции, сред които Община гр. Добрич, Фондация 

„Комунитас”, РИМ Добрич, Президентство на Република България, Галерия 

„Възраждане”-Пловдив, Rozali.com, Фондация „Атанас Буров”, НА „Международни 

отношения”-София, ББИА, Дворец на културата и спорта-Варна, Посолство на 

Япония, Клуб на дейците на културата-Смолян  и други. Библиотеката получава 

дарения и от частни лица – местни автори, краеведи, наши съграждани, автори от 

други градове. 

Като книгообмен от други библиотеки са получени 134 заглавия книжни документи – от Национална библиотека „Св. Св. 

Кирил и Методий”, Висше училище по сигурност и икономика гр. Пловдив, Регионалните библиотеки в гр. Кърджали, гр. 

Търговище и гр. Габрово,  Българска библиотечно-информационна асоциация, Нов български университет, Шуменски 

университет, Център за развитие на човешките ресурси София, Библиотечно-информационен комплекс при Висше 

училище по мениджмънт гр. Добрич и други. 



НАБАВЯНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПАЗВАНЕ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД 

Във фонда на библиотеката са постъпили и регистрирани общо 4 000 тома библиотечни документи.  

 



На 31.12.2016 г. библиотечният фонд съдържа 396 355 тома библиотечни документи. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ДВИЖЕНИЕТО НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД 

КАТАЛОГИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

През годината каталогизацията на библиотечните документи се извърши чрез ползване и на двата софтуера COBISS3 и 

WINISIS. Всички регистрирани и инвентирани през годината 3 670 заглавия в 4 000 тома имат създадени библиографски 

записи в БД на електронния каталог и са каталогизирани.  

 

Каталогизираните библиотечни документи са технически обработени и предадени за ползване в секторите за обслужване на 

потребителите по предавателни списъци. 

 

 

 



ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ 
 

  

   
 

  

  
 

Направени са годишните актуализации на „Режима за съхранение на периодичните издания в Регионална библиотека 

„Дора Габе” Добрич и на Характеристиката на библиотечния фонд. 

 

Подвързани са 54 тома физически изхабена художествена литература от сектор „Книгозаемане” и 302 тома периодични 

издания с постоянен срок на съхранение, съобразно „Режима за съхранение на периодичните издания в библиотеката”.  

 

Ползвайки получените като дарение издания, са заменени 54 тома физически изхабени документи от фонда на 

библиотеката и са възстановени 358 инвентарни единици, липсващи при проведените инвентаризации. 

 

Проведена е профилактика на фондовете в основното книгохранилище. Текущо е извършвано преподреждане, 

пресигниране и почистване на фондовете от локалните книгохранилища в сградата на библиотеката.  

 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛИ-ДЛЪЖНИЦИ  

През 2016 г. продължи работата по съхраняване на библиотечните фондове и връщането на заетите библиотечни 

документи от читателите - изпращане на SMS-и, е-писма, уведомяване по телефона, провеждане на лични разговори 

с длъжници, посетени бяха училищата в града и са проведени разговори с директорите на учебните заведения.  

ВТОРИЧЕН ПОДБОР, ПРОЧИСТВАНЕ И ОТЧИСЛЯВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ 



ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ 

Извършена е инвентаризация на книжния библиотечен фонд, регистриран в сводна Книга за движение на библиотечния 

фонд и инвентиран в инвентарните книги за 1984 г., проведена е инвентаризация на справочните и краеведски издания и е 

започната инвентаризация на  книжния библиотечния фонд, регистриран и инвентиран през 1983 г. 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД 

Продължават процесите на дигитализация на 

краеведския фонд. Извършени са 2479 стр. сканирания 

и обработка на Книги с автограф. През 2016 г. 

библиотеката разкри на своя уеб сайт нова рубрика 

Дигитална библиотека с подрубрики „100 години 

Добричка епопея” и „Празници и обичаи в Някогашна 

Добруджа” със свободен достъп до пълнотекстово 

разкрити книги, статии и художествени произведения за 

героичната Добричка епопея, документални материали, 

свързани със сведения за празнуването на Игнажден, 

Бъдни вечер и Коледа в Добруджа. През годината са 

дигитализирани и обработени 1159 файла от 

библиотечни документи. 



  

  
 

   
 
 

  

  
 

  

  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННО-ТЪРСЕЩИТЕ СИСТЕМИ  

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ 

ЕЛЕКТРОННИ КАРТОТЕКИ 

ТРАДИЦИОННИ КАТАЛОЗИ 

РЕТРОКОНВЕРСИЯ НА ТРАДИЦИОННИТЕ КАТАЛОЗИ 

Направена е ретроконверсия на каталожните картички на 

библиотечните документи регистрирани и инвентирани през 1983 

г., създадени са 3 813 записа. 

Текущо се актуализира традиционния каталог на 

периодичните издания. Отчисленията, направени след 

проведените инвентаризации на фонда, са отразени в 

служебния азбучен каталог  и в базите данни на електронния 

каталог.  

Достигнат обем на БД на електронния каталог на библиотеката 102 104 записа. 

Достигнат обем на БД електронни картотеки 101 022 записа. 



 
 
 БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 
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Увеличението на броя на регистрираните ползватели, особено на децата до 14 г. е от особена важност за библиотеката. 

И през 2016 г. година културната институция се стреми да подпомага образователния процес в общината, да провежда 

дейности в помощ на ученето през целия живот, да организира културни и информационни прояви, в интерес на всички  

граждани. През 2016 г. бяха променени Правилата за обслужване на читатели в интерес и на малките ни ползватели, 

като не заплащат читателски абонамент:  деца от Подготвителни детски групи, първите класове от училищата в град 

Добрич и групи над 10 човека. Граждани с постоянен адрес в област Добрич, без постоянен адрес в град Добрич, вече 

могат да се регистрират за ползватели с право за ползване на всички услуги на библиотеката. Деца, навършили 5 г. 

могат да се регистрират за ползватели на библиотечни услуги.  

През 2016 г. библиотеката отчита 3845 регистрирани 

ползватели, при 3549 за 2015 г. От тях 1681 до 14 г., 

при 1402 за 2015 г., и 2164 над 14 г., при 2147 за 

2015 г. Броят на ползвателите под 14 г. е увеличен с 

279, а броят на читателите над 14 г. със 17.  

РЕГИСТРИРАНИ ПОЛЗВАТЕЛИ ПО ВЪЗРАСТ 



РЕГИСТРИРАНИ ПОЛЗВАТЕЛИ ПО ПОЛ    

  
РЕГИСТРИРАНИ ПОЛЗВАТЕЛИ ПО ОБРАЗОВАНИЕ 
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Библиотечните специалисти се стремят да запазят колкото е 

възможно повечето от миналогодишните си читатели и 

едновременни с това да привлекат нови от различни целеви 

групи. И през 2016 г. бяха изпращани SMS-и с покани към 

читатели от предходната година, което е успешен начин за 

привличане и регистрация на читатели от предходни години.  

Най-голям е броят на ползвателите с висше образование /1061/, 

най-малък - на ползватели с основно образование /359/. 

Цифровите показателите за състава на ползвателите по професия 

сочат най-голям брой филолози, икономисти, историци, юристи, 

следват работници, инженерно-технически специалисти, студенти, 

медици. 

Както и през изминалите години, и през 2016 г. броят на 

регистрираните жени /2550 / е  почти два пъти по-голям, спрямо 

мъжете /1295/. При читателите над 14 г. показателите сочат, че 

жените са почти три пъти повече от мъжете /566 мъже и 1598 

жени/, а при читатели до 14 г. разликата е малка /729 момчета и 

952 момичета/. 



ПОСЕЩЕНИЯ 
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През 2016 г. посещенията в библиотеката се увеличават. Регистрирани са общо 63726 посещения при 62673 за 2015 г., 

което е с над 1000 повече от предходната година. Посещенията в читалните за 2016 г. са 35519, при 34405 за 2015 г., а 

посещенията само на проявите, организирани от библиотеката са 35519, при 22337 за 2015 г. Тенденцията да се 

увеличават всяка година посещенията в библиотеката може да се обясни с утвърждаване на институцията в притегателен 

център за  жителите на град Добрич и областта. 



ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ 
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През 2016 г. статистическите показатели на заетите 

библиотечни документи показват малък спад – 64583, при 

64842 за 2015 г., но се забелязва увеличение на заетите в 

читалните – 12415, при 9811 за 2015 г., това са ползвани 

библиотечни документи на място в читалните както за при 

провеждането на културнo-образователни, информационни 

дейности с всички целеви групи ползватели. Намаляването 

на заетите библиотечни документи за дома може да се 

обясни с липсата на достатъчно средства за набавяне на 

нова литература от всички области на знанието.  

Показателите за заети библиотечни документи на чужди езици сочат, че най-много са заетите на руски език – 597, 

следвани с малка разлика от заети на английски език – 594, немски, френски и др. Забелязва се засилен интерес към 

литература на руски език. При читатели над 14 г. най-търсена и четена е художествената литература. От отрасловата 

литература - приложна психология, религия и езотерика, книги за социална и емоционална интелигентност, детска 

психология, обществено-политическа и историческа литература, медицина, здравословен начин на живот и информация 

за производство на билки и технически култури. В сектор Работа с деца по-голям интерес имаше към художествената 

литература. През лятната ваканция традиционно най-търсената литература е от препоръчителните списъци на различните 

училища. 



И през 2016 г., сред приоритетите на библиотеката бе насърчаване на четенето с акцент стимулиране на ранното 

детско четене, подпомагане на учебния процес, разширяване на извънкласните форми на обучение, съдействие на 

образованието за успешна образователна интеграция на деца от етническите малцинства, деца със специални 

потебности, деца в риск. Анализът на показателите сочи увеличение на  регистрираните ползватели – 1681, при 1402 

за 2015 г., увеличени са заетите библиотечни документи – 17206, при 16218, както и при посещенията на деца и 

ученици до 14 г. – 20351, при 19728 за 2015 г. Нарастването на показателите в работата с подрастващите е следствие 

на въвеждане на нови дейности и инициативи, разширяване кръга на партньорите, индивидуално отношение към всяко 

дете, разнообразяване на образователните и познавателни пособия, правилната политика на комплектуване на детска 

литература, рекламиране дейността на сектора.  

РАБОТА С ДЕЦА 

Сектор Работа с деца организира 117 културно-образователни прояви и 

информационни начинания, които са посетени от 5838 деца и 2309 

възрастни, което е добър показател за привличането на родителите и 

близките на децата в посещаването на различни прояви, организирани от 

библиотеката. Провеждат се беседи, литературни утра, образователни 

уроци, представяния на детски автори, презентации, прожекции, изложби, 

тематични витрини, витрини нови книги, екскурзии с ББЗ. В Стаята на 

приказките, за деца от 4 до 10 години, сред магичния приказен фонд се 

провежда Моята сряда в библиотеката за колективни четения на приказки 

и беседи. Традиционно през лятото се проведе Летен детски клуб Играй и 

учи, в който се включиха 81 деца и са регистрирани 446 посещения.  

И през 2016 г. секторът се включи в редица Национални кампании и инициативи: Чети с мен, Национална седмица на 

четенето, Бисерче вълшебно 2016, Пътуващо сандъче, Забавното четене, както и в Похода на книгите и Маратон на 

четенето, инициативи, които са вече утвърдени в календара на значимите библиотечни събития. 
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Секторът осъществява справочно-библиографско и 
информационно обслужване, предоставя  за ползване 
богат фонд от книги, справочници и периодични 
издания, както и абонираната ежедневна 
периодика. През 2016 са предоставени 1267 
библиотечни документи, извършени 963 
библиографски справки, регистрирани са 3652 
посещения. Секторът оказва консултантска помощ при 
търсене на определени заглавия или информация по 
тема чрез БД на библиотеката, традиционните 
каталози на библиотеката, онлайн-каталозите на други 
библиотеки и Интернет. Предлага копирни услуги, 
сканиране, цифровизиране на части от библиотечни 
документи. Експонираните от сектора през годината 
изложби на библиотечни документи, представят 
многопластовия фонд на сектора. В организираните 
културно-образователни и информационни начинания 
са предоставени 431 библиотечни документи, 
регистрирани са 4154 посещения. 

МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ 

 

За да осигурят достъп до търсените от ползвателите издания, които 

библиотеката не притежава, сектор 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 2016 г. са изпълнени общо 18 поръчки (от тях 

10 по електронен път). Тенденцията е броят на електронните поръчки 

да нараства, поради лесния и бърз начин на доставяне на 

необходимите материали.  
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Секторът предоставя възможност 

за ползването на място 

библиотечните документи от 

библиотечна колекция “Петър 

Увалиев”. През 2016 г., по повод 

101 години от рождението на 

Петър Увалиев, бе експонирана 

изложба "Периодични издания от 

личната библиотека на Петър 

Увалиев". Проведени са беседи и 

представяния на уникалната 

колекция пред гости  от областта и 

страната. 

ОБЩА ЧИТАЛНЯ 
БИБЛИОТЕЧНА КОЛЕКЦИЯ “ПЕТЪР УВАЛИЕВ” 



Сектор Краезнание поддържа библиотечна колекция, където се съхраняват книги, 

фотографии, репродукции, видеофилми, аудиокасети, графики и вещи на голямата 

българска поетеса Дора Габе. Уникалната колекция се оформи като притегателен 

център за популяризиране живота и творчеството на именитата добруджанска поетеса. 

Секторът организира и проведе поредица мероприятия по повод 128 години от 

рождението на именитата поетеса - беседи, литературни четения на произведения на 

поетесата, презентации, прожекции, поетични срещи. 

КРАЕЗНАНИЕ 

Най-големият краеведски център за област Добрич проучва, събира, обработва, 

съхранява и популяризира книжовното богатство на Добрич и Добруджа, предоставя 

възможност за краеведски изследвания, свързани с миналото и настоящето на края. 

Извършва обслужване на ползвателите в краеведската читалня, предоставя 

библиографски справки, консултации, справки по телефона и електронна поща. Заетата 

литература за 2016 г. е 1964 т., посещенията – 778,  а библиографските справки – 790. 

Аналитично са разкрити около 300 новополучени библиотечни документи. Завършена е 

обработката на  ретроспективно постъпилите в библиотеката общински вестници, 

обработени са над 200 броя документи от Сбирка „Покани и афиши” и др. 

Продължават процесите на дигитализация на краеведския фонд.  

Секторът провежда уроци, срещи-разговори, викторини, презентации, годишнини на 

бележити добруджанци, беседи, изложби, витрини. Популяризира се богатия 

документален фонд и чрез интервюта и публикации в местния печат, прожекции на 

документални филми, витрини Нови книги. Организирани са 78 културно-образователни 

и информационни начинания, посетени от 2888 граждани на различна възраст, за които 

е предоставена 1718 т. краеведска литература.  

БИБЛИОТЕЧНА КОЛЕКЦИЯ “В СВЕТА НА ДОРА ГАБЕ” 



 
 
 

Статистическите показатели сочат увеличение на тематичните и 

фактографски справки, както и библиографските консултации 

спрямо предходната година, като за 2016 г. те са 12266 при 11618 

за 2015 г.  

 

Справочно-библиографските и информационни начинания през 

2016 г. са 15915, а през 2015 г. те са 14652.  

Регионална библиотека „Дора Габе” продължи да предоставя дистанционни услуги на своите ползватели - електронна доставка на 

документи, чат в реално време чрез изпращане на отговор на всяко запитване, „Искам да прочета”, покана за обучителен курс, 

напомняне за просрочено задължение, изпращане на SMS и e-mail за заявени книги, презаписване на библиотечни документи, 

приемане предложения за закупуване нови книги и др. – общо 3158 при 2933 за 2015 г. Дистанционните услуги 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. и „Препоръчано за деца” за 

читатели до 14 г. По повод 24 май, библиотеката добави на своя уебсайт нова рубрика “Полезно за вас” с четири подрубрики: е-

образование, е-заетост, е-култура, е-здраве, които предоставят на гражданите над 90 бързи връзки сполезна уеб информация. По 

повод 100 години от Добричката епопея,  библиотеката разкри на сайта рубрика “Дигитална библиотека” с подрубрика “100 години 

Добричка епопея”, а по-късно създаде рубриката “Празници и обичаи в Някогашна Добруджа”.  

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА ДЕЙНОСТ  

ОНЛАЙН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ 

http://www.libdobrich.bg/
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ИНТЕРАКТИВНИЯТ КАБИНЕТ на библиотеката е място за разнообразни дейности за 

учениците в горните класове, в подкрепа на учебната програма, съдействие за 

тяхната информационна грамотност и развитие на извънкласните форми на обучение  

–  олимпиади, викторини, презентации и др. 

Паралелно със справочно-информационната и консултантската дейност се развива и 

образователната и обучителна дейност на ЦИСБО. Набляга се на обучителната 

дейност както групово, така и индивидуално - потребителите се учат да сърфират в 

Интернет, да търсят работа, да изготвят CV и мотивационно писмо. Продължи 

провеждането на обучителни курсове за начална компютърна грамотност за 

потребители, в който се включиха основно читатели на възраст 50+. Обучението и 

консултантската помощ продължава индивидуално и след курса, в Центъра. 

Индивидуално са обучени 12 потребители. Информационната и образователна 

дейност на ЦИСБО включва и провеждане на Информационни дни с презентации, 

уебинари, прожекции.   

ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКО ОБСЛУЖВАНЕ  

Центърът предоставя 13 места за свободен и безплатен достъп до Интернет 

за ползвателите на библиотеката, възможност за работа с компютър. Предлага на 

потребителите документално-информационно търсене и предоставя библиографска и 

фактографска информация на традиционни и електронни носители, както в 

библиотеката, така и дистанционно, оказва се консултантска помощ на потребителите, 

ползващи компютър и интернет, при търсене на информация или ползващи 

средствата за комуникации и др. Общо регистрираните посещения в ЦИСБО през 

2016 г. са 7275. Увеличен е броят на устните справки и консултации спрямо 

предходната година. Извършени са 2539 справки и консултации, 3109 разпечатки, 353 

сканирания на електронни носители.  



 
 
 
 

Международeн ден за безопасен интернет; Европейска „Седмица онлайн” (Get Online Week 

(GOW) 17-23 окт. 2016 г.; Читател на годината 2015, организирана от евродепутата Мария 

Габриел и Столична библиотека; Нощ на книгите за Хари Потър; Поход на книгите, 2 -23 април 

2016 г.; Общинската кампания „Бъди здрав!”; 11-ти Маратон на четенето; Национална 

библиотечна седмица „Библиотеката – място за всеки“ / 9-13 май 2016 г.; Нощ на литературата, 

11 май 2016 г.; Камъче си нарисувай, творческа работилница за рисувани камъчета с 

глаголически букви; Чети с мен, кампания на Министерството на културата под патронажа на 

Президента на Република България; Пътуващи сандъчета, проект на ББИА; Национална 

седмица на четенето, 10-14 октомври 2016 г. 

Библиотеката все по-успешно да се налага като център за общуване между поколенията, различните етноси, групи с различна 

образователна степен, професионални умения и интереси. Фоайетата на библиотеката са място, както за представяне на книги и 

изложби, така и за организиране на концерти, литературни четения или празници за децата. Проведени са 237  културно-

образователни прояви за граждани от всички възрасти, при 161 за 2015 г. - тематични витрини, изложби на библиотечни документи 

и гостуващи изложби, литературни срещи, уроци, беседи, колективни четения, презентации, премиери на книги, викторини и 

литературни състезания, екскурзии в библиотеката, забавно-познавателни и образователни игри, концерти, прожекции на филми; 

информационни начинания като изложби и витрини нови книги, ББЗ, информационни дни и др. Отчетени са 23423 посещения, при 

22337 за 2015 г., 7391 на възраст до 14 г. и 16032 граждани на възраст над 14 г. За осъществяването на проявите са заети 7458 т., 

при 5436 т. За 2015 г., от тях 2600 т. детска литература, при 2311 т. за 2015 г. 

БИБЛИОТЕКАТА – КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО 

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ 



▪ Международен уебинар , X-ти Липецки библиотечни четения „Публичните библиотеки: 

основни проблеми и иновативни практики”, организирани от Централизираната 

библиотечна система на град Липецк, Русия. 

 ▪ Джаз концерт в библиотеката, с участието на Красимир Костадинов - тенор саксофон 

и кларинет, Георги Илиев – китара и Николай Петров – контрабас. 

 ▪ В Деня на народните будители, Обшина град Добрич отличи библиотеката с Грамота 

за активна културно-информационна и експозиционна дейност, за приноса и за 

индивидуалното израстване на гражданите на Добрич и стимулиране на творческия им 

потенциал.  

 ▪ В рамките на Национален форум „Библиотеките днес“ библиотеката получи Грамота 

за проявена активност на портала на Фондация „Глобални библиотеки - България”.  

СЪБИТИЯ 



През 2016 г. библиотеката бе домакин на множество представяния на книги и творчески срещи - Представяне книгата на 

акад. Георги Марков „Голямата война и българският меч над Балканския възел 1914-1919 - Първа книга – Заплитането”; 

представяне творчеството на Анелия Гешева; сборниците „Ловешкият покрит мост на архитект Стефан Олеков” и 

„Моралният подвиг на поп Кръстю“, съставител Васил Колев ; книгата на Екатерина Митева „Царят на Тракия”; книгата на 

Мариан Желев „На бял свят”; книгата на Милена Гартли „Ключарят”; стихосбирката на Цветанка Костова „Нестихващи 

пориви”; книгата на Христо Нанев „Пророкът на короната”; книгата на Верка Сидерова „Лале ли си… Моята автобиография” 

на английски език; среща с Нидал Алгафари за книгите „Аллах, милост нямаш ли?” и „Боже, защо Господ лъже?”; среща с 

писателя Цветан Пешев и премиера на книгата на Рада Въртунинска „Друг поглед към литературната биографиия на Цветан 

Пешев”; среща с Иван Стамболов и неговия роман „Янаки Богомил. Загадката на иконата и слънчевия диск”.  

ПРЕМИЕРИ 



  

  

 
През годината библиотеката популяризира богатия си фонд като предлага на ползвателите и гости на 

библиотеката множество изложби, посветени на светли исторически дати, годишнини на имените 

личности, събития и др. 

  

„Живот, отдаден на Добруджа” по повод 105 г. от рождението на Данаил Бекяров, адвокат, публицист, 

краевед;  

„3 март в художествената литература” по повод 138 години от Освобождението на България;  

„20 март - Международен ден на франкофонията”; „Българският театър - история и роли” по повод 27 

март - Международен ден на театъра;  

„Български възрожденски периодичен печат” по повод 170 години от издаването на в. „Български 

орел” и други кръгли годишнини от издаването на първи броеве от български периодични издания;  

“Да се върнем години назад” - изложба на знакови български периодични издания от миналия век;  

„За твореца няма давност” по повод 115 г. от рождението на Илия Бешков; 

„Сачмо – суперзвездата на джаза” по повод 115 от рождението на Луис Армстронг;  

„Спомен за героичната Добричка епопея” по повод 100 г. от Добричката епопея;  

„Старият периодичен печат разказва” по повод 25 септември Ден на град Добрич и 76 г. от 

Възвръщането на Южна Добруджа към България; 

“Периодични издания от личната библиотека на Петър Увалиев” по повод Месеца на дарителството;  

„Виден добруджански краевед, родоизследовател, журналист и общественик” по повод 80 години от 

рождението на Атанас Пеев;  

„Йордан Йовков на театрална сцена” по повод 136 г. от рождението на писателя. 

ИЗЛОЖБИ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ  



География „Приключения и пътешествия”, фотограф проф. Румен Пенин; Музикалната вселена Добри Христов; 

Пътуваща изложба „Пазители и традиции“; Фотоизложба за живота на народната певица Верка Сидерова; 

Порцелановите кукли на Елена Петкова и др.  

ГОСТУВАЩИ ИЗЛОЖБИ 



 
 

  

 

 

 

 

ПРОГРАМА "РАЗЛИЧИЯТА НИ ОБЕДИНЯВАТ” съдейства за улесняване на достъпа до информация 

на етническите малцинства, групите в неравностойно социално положение, включването им в 

образователния процес и обществения живот, както и за съхраняване и развиване културната 

идентичност на различните етноси. Програмата развива адаптирани услуги за библиотечно-

библиографско и информационно обслужване на хората от етническите малцинства, хора в 

неравностойно социално положение, в подкрепа на личностното и професионалното им развитие и 

тяхното интегриране в социума.  

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 

ПРОЕКТ „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската 

общност”, с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс 

„Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на Договор РД11-00-

115/24.06.2016 г. с Министерство на културата. Партньор - Фондация „Ръка за помощ” Добрич. Преки 

участници - деца на възраст 4-6 години от ромски произход и техните родители, библиотекари и 

педагози от Фондация “Ръка за помощ”.  

 

 

ПРОГРАМА "ДЕТСТВО МОЕ" е насочена към насърчаване грамотността и четенето, възпитаване 

любов към книгата, подпомагане на учебния процес на учениците и по-пълноценно прекарване на 

свободното им време. Осъществяването на програмата се реализира чрез включването на децата в 

различни дейности. Отделните аспекти дават възможност за по-цялостна изява според личните им 

интереси и възможности.  

 



ПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА 

Културно-образователната и информационна дейност на библиотеката през 2016 г. се осъществи с партньорската 

подкрепа на Министерство на културата, Община град Добрич, Областна администрация – Добрич, Дирекция 

“Хуманитарни дейности”, ББИА, Фондация „Глобални библиотеки – България”, Дружество на краеведите “Отец Павел 

Атанасов”, Сдружение на писателите – Добрич, Общество на писателите Варна, РИО на МОН, СУ „Д. Талев”, СУ 

„П.Р.Славейков”, СУ „Св.Св. Кирил и Методий”, ЧПГ „Леонардо да Винчи”, СУ „Св. Климент Охридски”, ОУ „Стефан 

Караджа”, ОУ „Христо Ботев”, ОУ „П. Волов”, ДГ №11, ДГ №12, ДГ №17, ДГ №20, ДГ №24, ДГ №27, Дирекция “Бюро по 

труда” – Добрич, Център за кариерно ориентиране – Добрич, ХобиСклуб, ДЦВХУ към ЦПЗ “Д-р Петър Станчев”, 

Фондация “Ръка за помощ”, Домашен социален патронаж, Защитени жилища, Сдружение на инвалидите „Надежда", 

Ателие по изобразително изкуство “Стела и Дара”, Фондация „Работилница за граждански инициативи“, ОМЦ „Захари 

Стоянов”, РД ”Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич, Дамски клуб “Да останем млади”, издателство 

„Мартине”, издателство „Чернат“, медийни партньори и др. 

Регионална библиотека „Дора Габе” ул. „Независимост" № 7 9300 Добрич 

 

тел: (+359 58) 602 544; 602 371; 602 574 

office@libdobrich.bg     www.libdobrich.bg   https://www.facebook.com/libdobrich  

 

Работно време с ползватели: понеделник – петък 8. 30 - 18. 30 ч. 

Почивни дни: събота и неделя  

* Всеки последен четвъртък на месеца библиотеката не работи с читатели поради профилактика на фондовете 


