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ОСНОВНА ЦЕЛ  

Утвърждаване на библиотеката като водещ културен и образователен институт за област Добрич, място за учене 
през целия живот, център за общуване между поколенията.  

ВОДЕЩИ ЗАДАЧИ  

Внедряване, обучение и работа с модул Каталог на книгите – Комплектуване. Каталогизация. Инвентарна книга. 
КДБФ. Индекси, и модули Регистрация на читатели и заемане за дома, Библиотечна статистика, Управление и 
финанси на библиотечна система e-Lib PRIMA.  
Качествено и бързо библиотечно-библиографско и информационно обслужване. 
Разширяване обхвата на предлаганите традиционни и дистанционни услуги.  

Стимулиране на четенето със специално внимание към децата. 
Подкрепа на формалното и неформалното образование. 
Продължаване процесите на дигитализация на библиотечните документи. 
Реализиране на текущи проекти и програми и разработване на нови. 
Осъществяване на методическа  и експертно-консултантска дейност за библиотеките в областта. 
Повишаване квалификацията на персонала. 



  

  

  

   

 
 

В изпълнение Договор за разработка и внедряване на библиотечен софтуер от 
01.11.2016 г. между Регионална библиотека „Дора Габе” и фирма СофтЛиб 
ООД, през месец март е внедрен и заработи софтуерен пакет за библиотечна 
автоматизация, включващ модулите „Каталог на книгите”, „Регистрация на 
читатели. Заемане за дома”, „Библиотечна статистика. Управление и Финанси”, 
„Интернет каталог. Google интерфейс. Индекс”. 
Проведено е обучение за работа с новите модули на място в библиотеката, както 
и много дистанционни обучения и конферентни разговори по възникнали въпроси 

и проблеми в процеса на работа. През цялата година са осъществени 
многобройни контакти със специалистите от фирмата по разучаване 
възможностите на библиотечната система.  
Същият месец е стартира ретроконверсията на каталожните картички на 
библиотечния фонд регистриран и инвентиран през 1982 г., паралелно с 
текущата каталогизация. 
  

В началото на м. юни започна подготовката за конвертиране на БД „Нотни 
издания” във формата на софтуер е-Lib PRIMA. Библиографските записи на 
нотните издания са присъединени към електронния каталог в края на месец 
октомври.  
  

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  911 заглавия на информационни ресурси, включително 190 заглавия с детска тематика. 

Направени са покупки на търсена от ползвателите литература от 9 доставчика – издателства, книжарници, 

организации, частни лица и други. Във връзка със 130-годишнината от рождението на Дора Габе са набавени чрез 

покупка 5 нейни книги издадени преди 1944 г., като едното от изданията е с автограф от поетесата. 

И през 2017 г. библиотеката се включи в кампанията „Бисерче вълшебно”, закупени  са 57 заглавия препоръчани за 

четене от децата.  

Набавянето на библиотечни документи през годината е съобразено с политиката на комплектуване, текущото 

проучване на търсенето на заглавия и заявените от ползвателите интереси. Информацията се събира текущо в 

секторите за обслужване и чрез услугата „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 108 заглавия на периодични издания на български език. 

Като дарение са получени 22 заглавия, от които 13 с краеведски 

характер. През годината са получавани и 6 електронни 

бюлетина с разнообразна тематика.  

Абонаментът за периодични издания за 2018 г. включва 86 

заглавия, включително изданието на Националната библиотека 

„Св. Св. Кирил и Методий” – списание „Библиотека” и е-

списание „ББИА онлайн” издавано от Българска библиотечно-

информационна асоциация. 
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През годината в библиотеката са постъпили 210 дарения от 166 частни 

лица, институции и организации. По-големи по обем дарения са получени 

от Община град Добрич, г-н Атанас Пеев, фирма „Светлана Янчева - 

Изида” ЕООД, г-жа Детелина Николова, г-жа Елена Чернева-Добрева, г-н 

Орфей Петков, проф. Димитричка Близнакова, г-жа Радослава 

Михайлова, г-жа Мира Бобчева, Общобългарска фондация Тангра 

ТанНакРа, д-р Ертюн Еринозов, г-жа Елена Попова, дарения на годишен 

абонамент за краеведски и други перидични издания, авторски дарения от 

региона и страната и други. 

  

Като книгообмен от други библиотеки са получени  59 заглавия книжни документи – от Национална библиотека 

„Св. Св. Кирил и Методий”, Народна библиотека „П. Р. Славейков” В. Търново, Народна библиотека „Иван Вазов” 

Пловдив, ББИА, Столична библиотека, Университетските библиотеки при СУ, НБУ, ВУМК и ВУСИ, Фондация 

„Глобални библиотеки - България”, 10 регионални библиотеки и други. 
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НАБАВЯНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД 

Във фонда на библиотеката са постъпили и регистрирани общо 3 630 тома библиотечни 

документи.  
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На 31.12.2017 г. библиотечният фонд съдържа 397 927 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 на двата софтуерни 

продукта WINISIS и e-Lib PRIMA. На всички регистрирани и инвентирани през годината 2 942 заглавия в 3 630 тома са 

създадени библиографски записи – книжните библиотечни документи в новия електронен каталог на основа на 

софтуерния продукт e-Lib PRIMA, а некнижните библиотечни документи и периодичните издания в съответните бази 

данни на стария електронен каталог, на основа на софтуера WINISIS. 

 

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

обслужване на потребителите по предавателни списъци. 
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ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ 
 

  

   
 

  

  
 

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

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

 

Подвързани са 232 тома физически изхабена художествена литература от сектори „Книгозаемане” и „Работа с 

деца”, както и 53 тома периодични издания с постоянен срок на съхранение, съобразно „Режима за 

съхранение на периодичните издания в библиотеката”.  

 

Извършена е реставрация в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” на 31 отделни броеве на 

притежавани от библиотеката вестници от националния печат, излизали през  месеците август-септември 1940 г.  

Ползвайки получени като дарение издания, служебно са заменени 90 тома физически изхабени документи от 

фонда на библиотеката и са възстановени 268 инвентарни единици, липсващи при проведените 

инвентаризации. 

 

Проведени са дейности по профилактика на фондовете в локалните книгохранилища и в залата за свободен 

достъп на сектор „Книгозаемане” в основната сграда – извършено е разширяване, преподреждане и 

онагледяване на Подръчния фонд и други. Във връзка с направения ремонт на помещенията на сектор „Работа 

с деца” е извършено преподреждане и онагледяване на фондовете на сектора, а фонда предоставен на 

свободен достъп е актуализиран. Извършено е частично прочистване и подреждане на локалните 

книгохранилища на направление „Библиотечни фондове и каталози”. 

 

 
РАБОТА С ЧИТАТЕЛИ-ДЛЪЖНИЦИ  

През 2017 г. продължи работата по съхраняване на библиотечните фондове и връщането на заетите 

библиотечни документи от читателите - изпращане на SMS-и, писма в традиционен и електронен вид, 

уведомяване по телефона, провеждане на лични разговори с длъжници, посещения в училищата в града.  
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 През 2017 г. е направена инвентаризацията на регистрираните и инвентирани през 1983 г. библиотечни 
документи и са отчислени 1 963 тома липсващи при проверката документи.  

 Направено е отчисление на 92 тома библиотечни документи, за които е изтекъл 5-годишния срок на погасителна 
давност на заемане от ползватели.   

 Общо от библиотечния фонд през годината са отчислени 2 058 тома документи, разпределени по причини, както 
следва: 

  Физически изхабени  
Повредени или невърнати от читатели 
Липсващи при инвентаризация 

  Извършено е годишното прочистване и бракуване на заглавията с изтекъл срок на съхранение или наблюдение 
от фонд „Периодични издания” съгласно „Режима за съхранение на периодичните издания в Регионална 
библиотека „Дора Габе” Добрич”. 

 

ВТОРИЧЕН ПОДБОР, ПРОЧИСТВАНЕ И ОТЧИСЛЯВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД 

Съгласно изискванията на Наредба №3 от 18 ноември 2014 г. на Министерство на културата, през 2017 г. са проведени и 

приключени две инвентаризации – на книжния библиотечен фонд, регистриран в сводна Книга за движение на 

библиотечния фонд и инвентиран в инвентарните книги през 1983 г. и на справочните и краеведските издания във фонда. 

Започната е подготовка за провеждане на инвентаризация  на  книжния библиотечния фонд, регистриран и инвентиран 

през 1982 г. 



ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ 

През 2017 г. продължи дигитализацията 

пълнотекстово на книги от фонда на сектор 

Краезнание за дигитална колекция „В света на 

Дора Габе”, на отделни документи за бъдеща 

постоянна фотодокументална изложба, посветена 

на 130-та годишнина от рождението на поетесата 

Дора Габе, както и статии за бележити дати и 

събития в областта, представени на сайта и 

фейсбук страницата на библиотеката – 2 481 

файла – в т.ч. 16 краеведски книги, 250 книги с 

автограф за библиотеката. Дигитализираните 

краеведски библиотечни документи в дигиталната 

колекция „Обичаи и традиции в някогашна 

Добруджа” представиха от стария добруджански 

печат празниците Великден, Гергьовден, 24 май и 

Коледа.  

 

С подкрепата на Министерството на културата, по 

повод 77-годишнината от Възвръщането на Южна 

Добруджа към пределите на България, по 

инициатива на Регионална библиотека „Дора 

Габе” и дългогодишната родолюбива идея на 

добруджанската общественост,  

в лицето на изтъкнатите историографи, краеведи и 

родоведи Любен Бешков и Веселин Бончев, излезе от печат 

факсимилно издание на "Златна книга за Златна Добруджа" 

под редакцията на Хр. Цанков-Дерижан, София, 1940 г. 

Ценното издание дава възможност за съхраняването на 

оригинала в сектор Краезнание и за по-доброто 

популяризиране на местната история. Освен на място в 

сектор Краезнание, на сайта на библиотеката в рубриката 

Дигитална библиотека 

http://www.libdobrich.bg/files/upload/history/Zlatna_kniga_za_Z

latna_Dobrudja.pdf , в навечерието на 25 септември - 

Освобождението на град Добрич, библиотеката публикува 

пълнотекстово съдържание на книгата - възможност за 

посетителите от всяка точка на света да усетят възторга на 

именити българи от така жадуваната свобода на Добруджа.   

http://www.libdobrich.bg/files/upload/history/Zlatna_kniga_za_Zlatna_Dobrudja.pdf
http://www.libdobrich.bg/files/upload/history/Zlatna_kniga_za_Zlatna_Dobrudja.pdf


  

  
 

   
 
 

  

  
 

  

  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННО-ТЪРСЕЩИТЕ СИСТЕМИ  

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ 

ЕЛЕКТРОННИ КАРТОТЕКИ 

ТРАДИЦИОННИ КАТАЛОЗИ 

РЕТРОКОНВЕРСИЯ НА ТРАДИЦИОННИТЕ КАТАЛОЗИ 

Извършена е ретроконверсия на каталожните картички на 

библиотечните документи регистрирани и инвентирани 

през 1982 г. Създадени са библиографски записи на 

библиотечните документи от колекциите на свободен 

достъп в секторите обслужващи ползватели, които нямаха 

такъв в електронния каталог. Текущо през годината са 

създадени библиографски записи на библиотечните 

документи, заети и върнати от ползватели. 

Традиционният Своден каталог на периодичните издания се 

актуализира текущо. Движението на библиотечните 

документи във фонда и отчисленията, направени след 

проведените инвентаризации са отразени в Служебния 

азбучен каталог на библиотеката.  

През месец февруари електронният каталог на библиотеката премина към формата на 

новата автоматизирана система за каталогизация на библиотечни документи e-Lib PRIMA и i-

Lib PRIMA на фирма СофтЛиб ООД. До края на годината са конвертирани в новия формат 

библиографските записи на книжните библиотечни документи – книги, графични издания, 

картографски издания, аудиовизуални комплекти и нотните издания. В края на 2017 г. е 

достигнат обем от 102 426 библиографски записа в електронния каталог на библиотеката.  

Достигнат обем на БД електронни картотеки над 106 000 записа. 

 

 

Предстои въвеждане на модули Репродукции, Филми, Звукозаписи, 

Фотографски издания и Електронни ресурси.  

 

На потребителите скоро ще бъде предоставена възможност за 

онлайн обслужване посредством Модул "Моята библиотека" 

(MyLibrary), персонално пространство за регистрираните читатели, 

който включва достъп до личен читателски картон с информация за 

заета литература и текущо състояние на заявки, възможност за 

онлайн - презаписване на заета литература, запазване на 

литература и проследяване състоянието на заявката, заявяване на 

услуги (принтиране, копиране, сканиране…) и др.  



 
 

 БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО 
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Спадът може да се обясни основно с навлизането на новите ИКТ в домовете на хората, намаляването на 

населението, липсата на навици за четене в голяма част от местната общност. От безплатен абонамент се 

възползваха 624 потребители - деца, ученици от 1 клас, групи над 10 човека, от тях 37 в обявения Ден на 

отворени врати по повод 1 ноември. Въпреки резултатите можем да отбележим, че библиотечните 

специалисти се стремят максимално да запазят миналогодишните си читатели и едновременни с това да 

привлекат нови. Освен бързо и компетентно обслужване на ползвателите, се търсят и други начини за 

привличане на нови читатели. И през 2017 г. бяха изпращани SMS с покани към читатели от предходни години. 

През 2017 г. сектор Книгозаемане изпрати 458 електронни покани към бивши читатели. Организират се 

разнообразни дейности, така че в библиотеката да влизат граждани, за които това е първо посещение. 

През 2017 г. библиотеката отчита 3552 

регистрирани ползватели, при 3845 за 2015 г. От 

тях 1621 до 14 г., при 1681 за 2016 г., и 1931 над 14 

г., при 2164 за 2016 г. Общият брой на 

регистрираните ползватели през отчетната 

година намалява с 293, с 233 при възрастните и 

60 при децата и учениците до 14 г.  

РЕГИСТРИРАНИ ПОЛЗВАТЕЛИ ПО ВЪЗРАСТ 



РЕГИСТРИРАНИ ПОЛЗВАТЕЛИ ПО ПОЛ    

  

РЕГИСТРИРАНИ ПОЛЗВАТЕЛИ ПО ОБРАЗОВАНИЕ 
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Най-голям е броят на ползвателите с висше образование 

/1033/, най-малък - на ползватели с основно образование 

/282/. Цифровите показателите за състава на ползвателите 

по професия сочат най-голям брой филолози, икономисти, 

историци, юристи, следват работници, учители, инженерно-

технически специалисти, студенти, медици. При учениците – 

най-много са учениците в начален курс, следвани от среден 

курс и най-малко са учениците в горен курс на обучение. 

И през 2017 г. традиционно броят на регистрираните жени 

/2360/ е почти два пъти по-голям, спрямо мъжете /1192/. При 

читатели до 14 г. разликата е по-малка, жените са с 247 

повече от мъжете /687 мъже и 934 жени/.  
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Статистиката на посещения в библиотеката през 2017 г. сочи увеличение с около 1000 от предходната година. 

Регистрирани са общо 73466  посещения, при 63726 за 2016 г. Посещенията в заемните са 39477, при 28207 за 

2016 г., посещенията в читалните са 12163 при 12096 за 2016 г. Посещенията на проявите, организирани от 

библиотеката са 21826, при 23423 за 2016 г. С въвеждането на новата библиотечна система можем да обясним 

голямото нарастване на посещенията в заемните за обслужване.  



ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ 
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През 2017 г. статистическите показатели на заетите 

библиотечни документи показват спад – 57378, при 64 

589 за 2016 г., заетите за дома са 46795, при 52174 за 

2016 г., заетите в читалните – 4140, при 4957 за 2016 г., а 

заетите при провеждане на културни, образователни, 

информационни дейности са 6443, при 7458 за 2016 г. 

Намаляването на броя на заетите библиотечни 

документи може да се обясни със спада на читателите, 

със затварянето на сектор Работа с деца за месец за 

ремонтни дейности, с недостатъчно ритмичното 

закупуване на нова литература.  

  

Ползвателите на библиотеката през 2017 г. са заемали литература най-вече на български език. От заетите на 

чужди езици: най-много са заетите на английски, следвани  от  руски, немски, френски и др. Любопитно е, че 

през 2016 г. при чуждите езици, най-много са заетите на руски език. Традиционно при възрастните най-

предпочитана е художествената литература - криминални романи, съдебни трилъри, романтични трилъри и 

съвременни любовни романи, фентъзи, фантастика и мистика, литература в областта на психологията, 

етиката, политиката, правото, историята, религията и др. Читателите през годината са проявили особен интерес 

към пътеписи и книги за пътешественици. През отчетната година при читателите до 14 г. най-търсена и четена е 

художествената литература, особено от препоръчителните списъци.  

ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ  ПО ЕЗИКОВ ПОКАЗАТЕЛ И СЪДЪРЖАНИЕ  



За създаване на навици за четене, за преодоляване на неграмотността, възпитаване любов към книгите и 

четенето, сектор Работа с деца има отговорната задача да привлича децата от най-ранна възраст, да ги въвежда 

в магичния свят на приказките, да им създаде уют и спокойствие при посещение в библиотеката. През 2017 г. са 

регистрирани 1621 ползватели до 14 г., при 1681 за 2016 г., заетите библиотечни документи са 13492, при 17206 за 

2016 г., посещенията на деца и ученици до 14 г. – 23077, при 20351 за 2016 г. Малкият спад на новорегистрирани 

читатели до 14 г. можем да приемем, че е в норма, поради намаляването броя на населението. Спадът на 

заетата литература бихме обяснили с извършването на едномесечните ремонтни дейности в помещенията на 

сектора. Нарастването на показателите в посещенията на подрастващите е показател за правилната политика 

на комплектуване на детска литература, разнообразяване на образователните и познавателни пособия, 

въвеждане на нови дейности и инициативи, увеличаване на партньорите, индивидуалното отношение към всяко 

дете, рекламиране дейността на сектора.  
 

 

РАБОТА С ДЕЦА 
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През годината сектор Работа с деца организира 

108 разнообразни културно-образователни и 41 

справочно-информационни начинания, в които се 

включиха 5934 деца и 2154 възрастни. Посещенията 

на прояви от деца и техните родители е от особена 

важност за библиотеката и гаранция за по-успешно 

стимулиране на четенето при децата. През цялата 

година секторът провеждат беседи, литературни 

утра с представяния на детски автори и 

драматизации, презентации, занимателно-

познавателни и образователни игри, прожекции на 

детски филми, изложби, тематични витрини, 

витрини нови книги, екскурзии в библиотеката, 

беседи с ББЗ. Сектор Работа с деца провежда 

голяма част от заниманията си с деца от 4 до 10 

години в Стаята на приказките, където децата се  

включват в забавни приключения от света на книгите. 

 

През отчетната година Работа с деца се включи в 

редица национални кампании и инициативи за 

насърчаване на четенето сред подрастващите, 

като успя да увлече децата, техните преподаватели 

и родители в „Национална седмица на четенето”, 

Маратон на четенето, Национална библиотечна 

седмица 9-13 май "Библиотеките в подкрепа на 

устойчивото развитие", „Бисерче вълшебно 2017”, 

„Походът на книгите”, Нощ на литературата 2017  и 

др. 
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За осмисляне на свободното време на децата през лятото, библиотеката организира Летен детски клуб „Играй и 

учи”, включващ различни атрактивни и забавни форми за придобиване знания и умения. За децата от Добрич и гости 

на града, на възраст от 6 до 14 г., се организират разнообразни занимания, които се провеждат в дните вторник, 

сряда и четвъртък, от 10.00 до 12.00 ч. Освен за децата, заниманията на детския клуб са отворени и за техните 

родители. Единственото условие е участниците да бъдат регистрирани като ползватели на библиотеката - таксата за 

календарна година е 2.00 лв. През 2017 г. в Летен детски клуб „Играй и учи” се включиха 99 деца, което е с 18 повече от 

предходната година, регистрирани са 487 посещения, при 446 за 2016 г. Клубните занимания са разнообразни и 

включват литературни утра, презентации, познавателни и образователни игри, забавни работилници, прожекции на 

филми и др.  В дейностите на клуба се включи и доброволец. 
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Летен детски клуб „Играй и учи” 



И през 2017 г. сектор Обща читалня продължи да 
осъществява справочно-библиографско и 
информационно обслужване на своите 
ползватели, да предоставя за ползване богат 
фонд от книги, справочници от различни отрасли 
на знанието и периодични издания. През годината 
ползвателите за заели 1953, при 1267 б.д. за 2016 г. 
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. Извършени са 782 библиографски 
справки, при 976 за 2016 г., регистрирани са 2950 
посещения при 3652 за 2016 г. Предоставени са 
2687 копия от репрографски услуги. 

МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ 
 

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 отчетната 2017 г. са изпълнени общо 18 поръчки 

(от тях 10 по електронен път) – към други библиотеки са 

направени 6 заявки и са получени 6 б.д., от тях 4 по електронен 

път. Библиотеката е изпълнила 5 заявки, поръчани от страната, 

една в региона и 4 в други райони на страната. Стремежът е 

електронните поръчки да се увеличават, поради лесния и бърз 

начин на доставяне на необходимите материали.  
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Библиотеката предоставя възможност за ползване на място на 

библиотечните документи от колекция „Петър Увалиев”. 

Целогодишно богатата колекцията се представя пред гости  от 

областта и страната.  

  

ОБЩА ЧИТАЛНЯ 
БИБЛИОТЕЧНА КОЛЕКЦИЯ “ПЕТЪР УВАЛИЕВ” 
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Сектор Краезнание отговаря за уникалната библиотечна колекция и я развива като 

притегателен център за популяризиране живота и творчеството на именитата добруджанска 

поетеса Дора Габе. През 2017 г. по повод 129 години от рождението на поетесата са 

проведени беседи, литературни четения, презентации, прожекции, поетични срещи с 

ученици, потребители, гости от областта, страната и чужбина. През 2017 г. бе реновирана 

залата, в която се помещава библиотечната колекция. В по-уютна обстановка посетителите  

имат възможност да се запознаят с разнообразните библиотечни документи и други 
материали от и за Дора Габе.  

КРАЕЗНАНИЕ 

Най-големият краеведски център за област Добрич, сектор Краезнание продължи да 

проучва, събира, обработва, съхранява и популяризира информация, свързана с миналото 

и настоящето на град Добрич и Добруджа. БД „Краезнание” нарасна с над 5300 

автоматизирани библиографски описания и около 1500 сводни описания. Заетите 

библиотечни документи са 1264, при 1964 тома за 2016 г. Отбелязваме спад от 700 тома 

заети б.д. в сравнение с 2016 г. Секторът обогатява дигиталната си колекция , достъпна на 

сайта на библиотеката, която предоставя на потребители от всяка точка пълнотекстови 

краеведски книги, статии, както и части от книги на различна тематика, свързана с края. 

Посещенията в краеведската читалня са 774, при 778 за 2016 г., а библиографските справки 

– 728, при 790 за 2016 г.  

 

През годината са проведени 71 културно-образователни и информационни начинания - 

уроци по краезнание, срещи, представяния на нови книги, литературни срещи, 

библиотерапии, състезания, отбелязване на годишнини на бележити добруджанци, беседи с 

ББЗ, изложби, тематични витрини и витрини с нови книги. Проявите са посетени от 3266 

граждани, при 2888 за 2016 г.  

БИБЛИОТЕЧНА КОЛЕКЦИЯ “В СВЕТА НА ДОРА ГАБЕ” 
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През 2017 г. статистическите показатели на библиотеката 
сочат увеличение на тематичните и фактографски справки и 
библиографските консултации спрямо предходната година - 
13351 при 12266 за 2016 г.  
 
Информационно-библиографските начинания през 2017 г. 
са 3552, които през 2016 г. са 3649.  

Библиотеката 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. Дистанционните услуги са предпочитани от 

ползвателите поради бързината на доставката, удобството, спестеното време и средства. През 2017 г. библиотеката 

предостави 1720 дистанционни услуги на своите ползватели. Библиотечният web-site www.libdobrich.bg/  предлага на 

дистанционните ни потребители актуална и разнообразна библиографска и фактографска информация. 

Ежеседмично се обновяват рубриките „Нашето предложение” и „Препоръчано за деца”. Рубриката “Полезно за вас” 

предоставя на гражданите над 100 бързи връзки с полезна информация за е-образование, е-заетост, е-култура, е-

здраве. „Дигитална библиотека” през годината се обогати с нова рубрика „Освобождението на Южна Добруджа 1940 

г.”,  допълва се и рубриката “Празници и обичаи в Някогашна Добруджа”.  

 

През 2017 г. библиотеката се включи в Проекта на Фондация „Глобални библиотеки България”  Правна информация в 

библиотеката. Новата полезна услуга даде възможност на 13 граждани да получат напълно безплатно правна 

консултация относно правни въпроси или казуси, които им се налага да решават в своето ежедневие. Новата услуга се 

реализира благодарение на сътрудничеството на Правната клиника към Юридическия факултет на УНСС и Фондация 

„Глобални библиотеки – България”, и с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ в България.  
 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА ДЕЙНОСТ  

ОНЛАЙН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ 
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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 ЦИСБО 

извършва образователна и обучителна дейност. Обучителната дейност се 

провежда както групово, така и индивидуално - потребителите се учат да 

сърфират в Интернет, да търсят работа, да изготвят CV и други документи за 

кандидатстване за работа. През 2017 г. за работа с компютър и търсене в 

Интернет индивидуално са обучени 18 потребители. Информационната и 

образователна дейност на Центъра включва и провеждане на Информационни 

дни с изготвени от библиотекарите презентации, библиотерапии, екскурзии с ББЗ 

и др. Организирани са 37 културни и образователни прояви с 840 посещения. 

ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКО ОБСЛУЖВАНЕ  

Центърът за информация и справочно-библиографско обслужване /ЦИСБО/ 

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 консултантска помощ на 

потребителите, ползващи компютър и интернет, при търсене на информация или 

ползващи средствата за комуникации и др. Центърът през 2017 г. е посетен 8068 

пъти, при 7275 за 2016 г., а уникалните потребители са 225, при 263 за 2016 г. И през 

отчетната година е увеличен броят на устните справки и консултации спрямо 

предходната година. Извършени са 3619 устни справки и консултации и 2 

писмени тематични библиографски справки, при 2539 справки за 2016 г. По 

поръчка на потребители са извършени 1364 регрографски услуги. 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ”   ОТЧЕТ 2017 



 
 
 
 

7 февруари - Международен ден за безопасен интернет, Get Online Week-GOW 2017/ 27 

март - 2 април, Читател на годината 2016, Нощ на книгите за Хари Потър, Бисерче вълшебно 

2017, Походът на книгите / 2-23 април, 2 април - Международен ден на детската книга, 7 

април – Международен ден на здравето, 12 април -  Reading Rockets, 18 април - Световен 

ден за опазване на паметниците на културата, Маратон на четенето - 23 април - Световен 

ден на книгата и авторското право, Кампания „Забавното четене”, инициирана от Аz-

deteto.bg, Национална библиотечна седмица 9-13 май  "Библиотеките в подкрепа на 

устойчивото развитие", Нощ на литературата 2017, 9 Май - Ден на Европа, 1-ви юни - 

Международен ден на детето, 5 юни – Световен ден на околната среда, Европейските  дни 

на наследството „Наследство и природа: Пейзаж от възможности" /16 и 17 септ. 2017, 1 

ноември – Ден на народните будители, 21 ноември – Ден на християнското семейство, 

Европейска инициатива Time to Move, Указателни табели „Библиотеки” и др. 

Стремежът на екипа е местната общност да приема библиотеката не само като място за заемане на книги, но и като 

обществено достъпен културен център, място за укрепване съзнанието за културно наследство, оценяване изкуството, 

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

насърчаване на културното многообразие. Регионална библиотека „Дора Габе” е инициатор на разнообразни 

културни и образователни прояви с регионално и национално значение. В сътрудничество с местната власт, културни и 

образователни институции, различни партньорски организации, библиотечните специалисти вложиха с много 

всеотдайност знанията и идеите си, за да бъде библиотеката днес неотменна част от живота на местната общност. 

През 2017 г. бяха организирани и проведени 220 културно-образователни прояви - тематични витрини, изложби на 

библиотечни документи и гостуващи изложби, литературни утра, премиери, извънкласни уроци, беседи, колективни 

четения,  библиотерапии, презентации, премиери на книги, викторини и литературни състезания, забавно-познавателни 

и образователни игри, олимпиади, концерти, прожекции на филми. Проведени са и множество информационни 

начинания – изложби и витрини нови книги - 117, екскурзии - 25, ББЗ - 25, информационни дни 3, обучителни курсове и 

семинари - 32. При осъществяването на всички тези дейности са отчетени 21826 посещения, като 7176 са посетителите 

на възраст до 14 г. и 14650 граждани на възраст над 14 г. За осъществяването на проявите и начинанията са заети 6443 т., 

от тях 2200 т. детска литература. 

БИБЛИОТЕКАТА – КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО 

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ”   ОТЧЕТ 2017 



2017 - Година на Васил Левски 

Регионална библиотека „Дора Габе" стана част от многобройните инициативи, 

засвидетелстващи почитта ни към националния герой на България.  

 

На 16 февруари  по повод 144 години от обесването на Апостола на свободата 

Васил Левски се проведоха литературни утра с ученици от добрички училища.  

 

Изложба, дело на Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”  

“Посветен на Отечеството. 180 години от рождението на Васил Левски” бе 

открита във фоайето на библиотеката.  

 

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” дари на библиотеката 

комплект с Дигитално издание на Тефтерчето на Левски, издател КК „Труд. 

 

 

 

По време на Националния форум „Библиотеките днес” 2017, Фондация 

„Глобални библиотеки - България“ обяви първите си Годишни награди за 

медийно отразяване дейността на обществените библиотеки в България. 

Библиотеката номинира за престижната награда в-к „Нова Добруджанска 

трибуна”. Медията получи Наградата за медия с регионално покритие за 

лоялността и специалното отношение на вестника към библиотечната работа, с 

които подпомага утвърждаването на Регионална библиотека “Дора Габе“ като 

активен участник в обществения живот на Добрич и областта.   

СЪБИТИЯ 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ”   ОТЧЕТ 2017 
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 ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ  
През 2018 година се навършват 130 години от рождението на Дора Габе. По повод годишнината 
библиотеката обяви дарителска кампания за набиране на документи, спомени, архиви и 
фотографии, свързани с живота и творчеството на Дора Габе. Кампанията стартира на 24 август 
2017 и ще продължи до 24 август 2018 г. 

  АНТИКВАРНА КНИЖАРНИЦА  
Библиотеката разкри антикварна книжарница, в която предлага заглавия от всички отрасли на 
знанието, както и разнообразна художествена литература за деца и възрастни. Получените 
средства задължително се изразходват само и единствено за покупка на нови документи за 
попълване на библиотечните колекции.  

  ДЕН ЗА БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ  
Регионална библиотека „Дора Габе” обяви 1 ноември 2017 г., по повод Деня на народните 
будители, за Ден за безплатен абонамент. От инициативата се възползваха 37 граждани. 
 
КОЛЕКЦИЯ „РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ” 
От  1 ноември 2017 г., потребителите имат достъп до Колекция „Редки и ценни издания”, която е със 
специален режим на ползване – всеки делничен ден от 10.00-12.00, 14.00–16.00 ч., с писмено 
заявление до ръководството.  В колекцията се съхраняват книги с особено голяма ценност на 
съдържанието или с неповторимост на изданието.  

  РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ДОРА ГАБЕ” С ДЕЙСТВАЩ ДОМЕЙН НА КИРИЛИЦА 
При изписване на уеб адреса на кирилица библиотека-добрич.бг се отваря автоматично 
съществуващия сайт на библиотеката с домейна libdobrich.bg (на латиница), познат вече на 
нашите потребители от цял свят. Домейнът на кирилица спомага за съхраняване на националната 
ни идентичност, разширяване възможностите за достъп и по-доброто представяне на културната 
институция в онлайн пространството. 

 

ИНИЦИАТИВИ НА БИБЛИОТЕКАТА 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ”   ОТЧЕТ 2017 
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ПРЕМИЕРИ, ЛИТЕРАТУРНИ СРЕЩИ 

 

През 2017 г. библиотеката организира представяния на книги, премиери, творчески срещи с автори от 

града и страната. 

 

Премиера на книгата на Тодор Балкански и Димитър Маринов „Симеон Атанасов – първопроходецът 

в ономастичното пространство на Добруджа и още нещо…”. Книгата представи д-р Димитър 

Маринов, а организатори бяха Община град Добрич, Дружество на краеведите „Отец Павел 

Атанасов”, Регионална библиотека „Дора Габе” и Общобългарски съюз „Истина”. 

 

Премиера на поетичната книга на Веселина Атанасова „Време за светлина”, илюстрирана от 

ученици от СУ „Св. Климент Охридски”, част от събитието бе и изложба-рисунки на възпитаниците на 

училището, включени в стихосбирката. 

 

Холистичният лечител Дончо Кръстев представи своята книга „Танцът на спиралата 2. Йога на безкрая” 

– система откровение за смисъла на живота в новото време.  

 

МЕОНЛИНА (Варта Корисян) представи новата си книга „Богомилите: Есеите на България”, посветена 

на едни от най-значимите страници на нашата история.  

 

По инициатива на Асоциацията на българите по света в библиотеката се проведе Литературна вечер 

с поети от Молдова и Украйна. Бесарабските творци представи Димитър Боримечков, поет и 

журналист от град Тараклия, Молдова.  

 

Писателката Неда Антонова представи своя последен роман „Първият след Бога" - разказ за любовта 

и смъртта на Васил Левски. За книгата говори Румен Леонидов, поет, публицист и издател  - редактор 

на  романа.  
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НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ФОРУМИ  

 
РЕГИОНАЛЕН БИБЛИОТЕЧЕН ФОРУМ „БИБЛИОТЕКАТА ДНЕС – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ“, ДОБРИЧ, 11 МАЙ 2017  

Библиотеката организира форум, в който се включиха библиотекари от град Добрич и областта, представители на местната 

власт, партньори на библиотеката, читатели. На събитието бе дискутирано внедряването на библиотечна система e-Lib PRIMA в 

Регионална библиотека „Дора Габе”. Представена бе презентация „Европейски столици на културата през 2017”. Библиотеката 

сподели своя опит в изпълнението на проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската 

общност”. В рамките на форума бе представено и новото факсимилно издание на библиотеката „Златна книга за Златна 

Добруджа“.  

 

ХІХ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ФИРМА СОФТЛИБ ООД 

Регионална библиотека "Дора Габе" – Добрич бе домакин на ХІХ национален семинар на потребителите на фирма СофтЛиб 

ООД,  с чийто софтуер библиотеката започна да работи през 2017 г. Библиотеката участва в програмата с интерактивна 

демонстрация на възможностите на нововъведената библиотечна система – електронна библиотека и интернет каталог.  

 

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „БИБЛИОТЕКИТЕ ДНЕС” 2017, организиран от Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Форумът представи ролята на обществената библиотека за устойчиво развитие на местните общности и подобряване 

качеството на живот на гражданите. В дневния ред на форума бе включена и презентация на Регионална библиотека „Дора 

Габе” за дейностите по проект „Библиотеката - посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност”, 

реализиран с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки - България”.   



  
   

Библиотеката разкрива и популяризира разнообразните си фондове като организира за 

своите ползватели и гости множество изложби, посветени на светли исторически дати, 

годишнини на имените личности, събития и празници.  

  

„Да си спомним за Умберто Еко”, по повод една година след кончината му; 

„Българското опълчение”, по повод 139 години от Освобождението на България от   

османско   владичество;  

285 г. от рождението на австрийския композитор Франц Йозеф Хайнд;  

565 години от рождението на Леонардо Да Винчи;  

295 години от рождението на българския народен будител и духовник, автор на „История 

славянобългарска“ Паисий Хилендарски (1722–1773), 255 години от създаването на 
историята (1762 г.) и 175 години от добруджанския ѝ препис (1842); 

„Природните забележителности на Добруджа” по повод Европейски дни на наследството 

2017 „Наследство и природа: Пейзаж от възможности“; 

„Бележити добруджански личности в борбите за Освобождението на Добрич и  

Добруджа по повод 25 септември и 77 години от Възвръщането на Южна Добруджа към 

България; 

9 октомври – Световен ден на пощите;  

„Будителите на Добруджа”, посветена на 160 г. от рождението на Райко Цончев, родолюбец 

и дарител и 150 г. от рождението на свещеник Павел Атанасов, фолклорист от Добруджа и 

по повод  1 ноември – Ден на народните будители. 

ИЗЛОЖБИ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ  



И през 2017 година бяха представени разнообразни по вид и тематика гостуващи изложби. 

 

„100 Години 100 Плаката” на Фондация „Деца на България”; „Офортите на Рембранд", на Народна библиотека „Иван 

Вазов" Пловдив; фотоизложба на Татяна Мирчева за традиционния карнавал в Рио де Жанейро, Бразилия; изложба-рисунки 

от Пленер Русе 2017 на Ателие за изобразително изкуство „Стела и Дара” при Общински младежки център „Захари 

Стоянов”; изложба Лицата на книгите през очите на младите хора на ученици от СУ „Св. Климент Охридски”; изложба с 

творби от Международен конкурс за екслибрис, на Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе; изложба от Конкурс 

за макети и рисунки на еко къщи за водоплаващи птици на Еко Селище „ДоброЖънци”; изложба „Цялото познание в една 

книга” на Научно-информационен център „Българска енциклопедия”; изложба от конкурс за детска рисунка „С очите си 

видях бедата  2017”; фотоизложба под наслов „Не се гаси, туй що не гасне", посветена на 133 години читалищно дело в 

община Добричка; изложба АРТ МАГИЯ на ученици от СУ „Св. Климент Охридски”; изложба-рисунки на Детска школа по 

изобразителни изкуства при ОМЦ „Захари Стоянов”. 

ГОСТУВАЩИ ИЗЛОЖБИ 
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 ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ ОТ РЕГИОНА 

 Обучителен семинар за повишаване професионалната квалификация на 19 библиотекари от 
Област Добрич.  

 Посещения на 22 библиотеки в региона за оказване на методическа подкрепа. 

 Библиотечен форум с библиотекари от област Добрич за споделяне на добри библиотечни 
практики. 

 През отчетната година, Регионална библиотека „Дора Габе” организира, координира и оказа  
методическа помощ и контрол при онлайн попълване на формуляра за статистическа 
информация за 2016 г. на 65 обществени библиотеки в Област Добрич в Информационен 
регистър на обществените библиотеки на сайта на Министерство на културата. Бе извършена 
подготовка и проведено проучване състоянието на 26 обществени библиотеки в областта. 
Извършени са и методически консултации по телефон и имейл. 
 

 ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КНИЖОВНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ДОБРИЧ И 
ДОБРУДЖА 

 Реставриране в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” на отделни броеве на 
вестници от националния печат, съхранявани в сектор „Краезнание”, излизали през месеците 
август – септ. 1940 г.  

 Отпечатване на фототипно издание на „Златна книга за Златна Добруджа” под редакцията на 
Хр. Цанков-Дерижан, София, 1940 г.  

 Подвързване на краеведски периодични издания. 
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 Обучение за работа с библиотечна система E-LIB PRIMA  

 След поредица от дистанционни сесии и обучение на място, библиотечните 
специалисти бяха готови да посрещнат потребителите още през първия ден на 
работа с новата платформа. В началото на м. март новият каталог на библиотеката 
бе представен в Интернет.  

 Обучение „Управление на промяната”  

 В изпълнение на договор между Фондация "Глобални библиотеки - България" и 
Министерството на културата за планирана Дейност „Развитие капацитета на 
обучителните центрове за допълнителна квалификация на библиотечните служители”. 
В обучението се включиха 6 библиотекари от общинските библиотеки в областта и 6 
библиотекари от регионалната библиотека в Добрич.  

  Обучение за придобиване на професионална квалификация „Библиотекар”  

 През 2017 г. в библиотеката стартира обучение за придобиване на професионална 
квалификация „Библиотекар”, организирано от Центъра за професионално 
обучение към Асоциация „Съвременни читалища” (АСЧ) съвместно с Българска 
библиотечно-информационна асоциация и Агенция по заетостта. Обучението e 
финансирано по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 
– 2020 и е организирано според нормативните изисквания на Закона за 
обществените библиотеки. Осем служители от читалищни библиотеки в област 
Добрич ще придобият професионална квалификация в добричката регионална 
библиотека, съгласно държавните изисквания за заемане на длъжността. През 2017 г. 
обучението следва утвърдения график и ще продължи и през 2018 г. 

ОБУЧЕНИЯ, КВАЛИФИКАЦИОННИ СЕМИНАРИ 
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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.  

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. Целева група - деца на възраст 4-6 години от ромски произход и техните 

родители.  
 

 

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.  
 

 

 
ПРОЕКТ „СТИХОВЕ ОТ И ЗА ПАРКА” Библиотеката подкрепи проекта на Сдружение 

Черноморски център за развитие” като се включи в литературните четения в градски парк Св. 

Георги” с открита антикварна книжарница с произведения на български класици. Целта на 

начинанието бе популяризиране и насърчаване на литературното четене и творческо писане 

през целия живот.   
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ПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА 

Всички дейности на библиотеката през 2017 г. са осъществени с партньорската подкрепа на Министерство на 

културата, Община град Добрич, Дирекция “Хуманитарни дейности”, РУО на МОН, ББИА, Фондация „Глобални 

библиотеки – България”, Дружество на краеведите “Отец Павел Атанасов”, Сдружение на писателите – Добрич, 

Фондация “Деца на България”, Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий”, Народна библиотека „Иван 

Вазов” Пловдив, Регионална библиотека "Любен Каравелов" Русе, Еко Селище „ДоброЖънци”, ЦСРИ, Ателие по 

изобразително изкуство „Стела и Дара”, ОМЦ „Захари Стоянов”, Езикова школа Милениум, фирма СофтЛиб, 

Център за специална образователна подкрепа „Д-р П. Берон“, Риск одит Консулт К, Център за професионално 

обучение към Асоциация „Съвременни читалища”, Асоциация на българите по света, Община Добричка, 

Съюз на независимите поети и писатели, СУ „Л. Каравелов”, СУ „Св.Св. Кирил и Методий”, СУ „Д. Талев”, СУ 

„П.Р.Славейков”, СУ „Кл. Охридски”, ОУ „Стефан Караджа”, ОУ „Христо Ботев”, ДГ №18, ДГ № 11, ДГ № 27, ДГ № 

8 и ДГ № 9, ДГ № 33, ОУ „Климент Охридски” с. Смолница, обл. Добрич, ОУ „Добри Войников”, с. Победа, обл. 

Добрич, РД ”Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич, издателство „Мартине”, медийни 

партньори и др. 

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

 

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 
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