РЕГИОНАЛНА
БИБЛИОТЕКА
ДОРА ГАБЕ
ОТЧЕТ 2018

ОСНОВНА ЦЕЛ
Утвърждаване на библиотеката като водещ културно-образователен и информационен институт за местната
общност, място за учене през целия живот и общуване между поколенията, координационен, експертноконсултантски и квалификационен център за библиотеките от област Добрич.
ВОДЕЩИ ЗАДАЧИ
В своята дейност през годината библиотеката изпълнява следните основни задачи:
 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
 Внедряване, обучение и работа с модул „Нотни издания”
 Качествено и бързо предоставяне на библиотечно -библиографска и обществено-полезна информация
 Разширяване диапазона на предлаганите традиционни и дистанционни услуги, въвеждане на е-услугата MyLib
 Стимулиране на четенето със специално внимание към децата
 Дейности в подкрепа на формалното и неформално образование
 Продължаване процесите на дигитализация на библиотечни документи
 Реализиране на текущи проекти и програми и разработване на нови проектни предложения
 Осъществяване на експертно-консултантска и методическа дейност за библиотеките в областта
 Отбелязване 130 години от рождението на голямата българска поетеса, добруджанката Дора Габе
 Повишаване квалификацията на персонала
 Разширяване кръга на партньорите на библиотеката
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НАПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНИ ФОНДОВЕ И КАТАЛОЗИ
СОФТУЕР ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ПРОЦЕСИ НА РЕГИСТРАЦИЯ,
ИНВЕНТИРАНЕ И КАТАЛОГИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
През 2018 г. регистрацията, инвентирането и каталогизацията на библиотечните
документи бе извършвана чрез два софтуерни продукта: за книжните
библиотечни документи са ползвани модули за библиографско описание на
библиотечна система e-Lib Prima, а за останалите видове документи като
периодични издания, електронни ресурси, звукозаписи, филми, репродукции,
фотографии и пощенски картички е ползван софтуерен продукт WINISIS. През
месец февруари на фирма СофтЛиб, доставчик на софтуерен продукт e-Lib
Prima са изпратени за конвертиране във формата на новия софтуер
библиографските записи от базите данни „Електронни ресурси”, „Звукозаписи” и
„Филми”, а през м. декември е изпратена за работа и база данни „Периодични
издания”.
През годината са направени някои допълнителни настройки относно графичния
вид на КДБФ, причините за отчисляване на библиотечни документи и други.
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ОБОГАТЯВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ КОЛЕКЦИИ С ТРАДИЦИОННИ И ДРУГИ НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ
Набавянето на библиотечни документи през годината е извършено съобразно политиката на комплектуване, текущото
проучване на читателското търсене и заявените от ползвателите интереси към определени заглавия. Информацията се
събира целогодишно в секторите за обслужване на ползвателите и чрез рубриката „Искам да прочета” на сайта на
библиотеката. Абонаментът на периодични издания е направен след анализ на потреблението и търсенето на
заглавията, чрез обобщена статистика на попълваните от ползвателите заемни бележки в секторите, в които се
предлагат периодичните издания, съобразно показателите в Стандарта за библиотечно-информационно обслужване
от 2015 г. и финансовите възможности на библиотеката. Списъкът на заглавията не е променен, ще бъдат доставяни и
две нови заглавия – списанията „Космос” и „Story”.
ПОКУПКА НА КНИГИ
През годината са закупени 1190 заглавия на информационни ресурси на стойност 18405 лв., включително 276 заглавия
с детска тематика. Направени са 22 покупки на търсена от ползвателите литература от 16 доставчика – издателства,
книжарници, организации и други.
Участвахме в проект на Министерство на културата за финансова подкрепа на библиотеките при обновяването на
фондовете им с информационни източници по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене
и информираност 2019”. За реализиране на проекта ни бяха предоставени 8200 лв., с които са набавени 530 заглавия
на отраслова и художествена литература за деца и възрастни, от които 332 заглавия от български автори.
Във връзка със 130-годишнината от рождението на Дора Габе е закупено първото издание от 1908 г. на първата лирична
стихосбирка на поетесата „Теменуги”.
За включването на библиотеката за четвърти пореден път в Нощта на литературата са набавени 8 заглавия. И през 2018
г. продължихме участието си в „Бисерче вълшебно”, организиран от Фондацията за насърчаване на четенето „Детски
книги”. За целите на проекта са комплектувани 71 заглавия, препоръчани за четене от децата.
Заниманията на децата-участници в еко-проекта „Библиотеката и училището – заедно за един по-чист град” бяха
подкрепени със закупените 11 заглавия на екологична тематика и една еко-игра. Всички деца получиха като подарък
изданието „Екология + CD”.
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ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
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През годината чрез абонамент и като дарение са получавани общо 94 заглавия на периодични издания на български,
руски и английски език. Като дарение получихме 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. През годината са получавани и 6 електронни бюлетина с разнообразна тематика.
Проведена бе абонаментна кампания за 2019 г. – 70 заглавия на периодични издания, доставяни от фирмите„Доби Прес”
ЕООД и „Български пощи” ЕАД, включително изданието на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – списание
„Библиотека” и електронния вариант на списание „ББИА онлайн” издавано от Българска библиотечно-информационна
асоциация.
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КНИГООБМЕН
Като книгообмен от други библиотеки са получени 66 заглавия книжни документи – от Национална библиотека
„Св. Св. Кирил и Методий”, регионални и университетски библиотеки и други.

ДАРЕНИЯ
През годината в библиотеката постъпиха 189 дарения от 166 частни лица,
институции и организации. Дарения са получени от Община град Добрич,
Дирекция „Хуманитарни дейности - Култура” гр. Добрич, РИМ гр. Добрич,
Национален статистически институт – клон Добрич, Фондация „Глобални
библиотеки - България”, Младежко обединение в БСП Добрич, ПП ГЕРБ
Добрич, ОПО „Полковник Дрангов”, фирма „Светлана Янчева - Изида” гр.
София, фирма „Джъмбо - ВМ” гр. Добрич, фирма „Енерга” гр. София,
Сдружение за градски читални гр. София, Национален парк-музей
„Шипка – Бузлуджа”, НД „Традиция” – Регионален клон Добрич и други
институции и организации.
Редовни наши дарители са Милена Б. Чернева-Добрева, Радослава
Михайлова и Людмила Алшанова. По-големи дарения получихме от
нашите съграждани Глория Л. Лалова, Даниела Димитрова, Галина
Бодичева-Желязкова, Георги Павлов, Кремена Капралова, Дарина
Георгиева. По традиция в библиотеката постъпиха разнообразни заглавия
на краеведски и други периодични издания чрез дарения на годишен
абонамент от местни общини, редакции, организации и други. Получени
са и много авторски дарения от региона и страната.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД
НАБАВЯНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Във фонда на библиотеката са постъпили и регистрирани общо 4 518 тома библиотечни документи.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ДВИЖЕНИЕТО НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД
На 31.12.2018 г. библиотечният фонд съдържа 400 306 тома библиотечни документи.
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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 3709 заглавия в 4518 тома са
създадени библиографски записи. На книжните библиотечни документи в електронния каталог чрез софтуерния
продукт e-Lib Prima, а на некнижните библиотечни документи и периодичните издания в съответните бази данни на
електронния каталог, създаван чрез 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
Направени са годишните актуализации на „Режима за съхранение на периодичните издания в Регионална
библиотека „Дора Габе” Добрич. Прочистените поради изтекъл срок на съхранение заглавия са бракувани и
предадени на фирма за вторични суровини.
Подвързани са 126 тома физически изхабена художествена литература от сектори Книгозаемане и Работа с
деца, както и 290 тома периодични издания с постоянен срок на съхранение, съобразно „Режима за
съхранение на периодичните издания в библиотеката”.
Ползвайки получени като дарение издания, са заменени 103 тома физически изхабени документи от фонда на
библиотеката и са възстановени 689 инвентарни единици, липсващи при проведените инвентаризации на
библиотечния фонд.
Извършени са дейности по профилактика на фондовете в основното и локалните книгохранилища и в залите за
свободен достъп в основната сграда.
Във връзка с направения ремонт на помещенията на сектор Книгозаемане е извършено преподреждане и
онагледяване на фондовете на сектора.
Актуализиран е списъкът на библиотечни документи с краеведско значение за Досие “Гражданска защита” с
регистрираните и инвентирани през 2018 г. библиотечни документи.

РАБОТА С ЧИТАТЕЛИ-ДЛЪЖНИЦИ
През годината са предприети необходимите мерки за възстановяване на задържани извън срока на заемане,
невърнати или повредени от ползватели библиотечни документи – писма в традиционен и електронен вид, SMS,
телефонни обаждания, възстановяване на заглавието от ползвателя чрез замяна с библиографски идентичен
екземпляр.
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ВТОРИЧЕН ПОДБОР, ПРОЧИСТВАНЕ И ОТЧИСЛЯВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

През 2018 г. е направена инвентаризацията на регистрираните и инвентирани през 1982 г. библиотечни
документи и са отчислени 2011 тома документи липсващи във фонда на библиотеката. В резултат на
направената инвентаризация са отчислени и 83 тома документи от читателски карти с изтекъл срок на 5годишна погасителна давност на вземане, съгл. Глава 5.2. чл. 110 от Закона за задълженията и
договорите, посл. изм. 1 дек. 2017 г.
Отчисленията са отразени в сводна и спомагателни КДБФ, в инвентарните книги, в електронния каталог
на библиотеката.

Общо от библиотечния фонд през годината са отчислени 2 139 тома документи.
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”.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД

Съгласно изискването на чл. 40 от Раздел 5 на Наредба №3 от 18 ноември 2014 г. на Министерство на
културата, през 2018 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
1982 г. и на справочните и краеведските колекции. Започната е подготовка за провеждане на
инвентаризация на книжния библиотечния фонд, регистриран и инвентиран през 1981 г.
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

Опазването
на
книжовното
наследство,
изискванията за бърз и лесен достъп налагат
активност в дигитализирането на библиотечните
документи. През 2018 г. библиотеката продължи
дигитализацията на краеведски документи пълнотекстово на книги от библиотечна колекция „В
света на Дора Габе”, краеведски издания и
отделни
файлове,
книги
с
автограф
за
библиотеката, краеведски периодични издания,
общо 8024 файла. Като част от дейността бе
извършената дигитализация на 17 тома от в-к
„Добруджанска трибуна” /1953 – 1967 г./, 5666
файла. Дигитализацията на най-търсения вестник
„Добруджанска трибуна”, летописец на събитията
в Добрич и региона, предпазва източника от
унищожение, прави ползването по-бързо и
ефективно, дава възможност за иновативни еуслуги за студенти, изследователи, краеведи,
ученици, пенсионери от града и страната,
насърчава
формалното
и
неформално
образование.
През годината библиотеката възложи дигитализирането на 1442 броя микрофиши с краеведско съдържание.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННО-ТЪРСЕЩИТЕ СИСТЕМИ
ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ
През годината обемът на електронния каталог на библиотеката нарасна с новосъздадените библиографски записи на
придобитите през годината информационни ресурси и със записите, създадени в резултат ретроконверсия на традиционните
каталози: библиографски записи на библиотечните документи регистрирани и инвентирани през 1981 г., на справочни издания, на
библиотечните документи заети и върнати от ползватели.
ЕЛЕКТРОННИ КАРТОТЕКИ
Достигнатият обем на електронните картотеки е 113761 библиографски записа.
ТРАДИЦИОННИ КАТАЛОЗИ
Традиционният Своден каталог на периодичните издания текущо се актуализира. Движението на библиотечни документи във
фонда и отчисленията, направени след проведените инвентаризации на библиотечния фонд са отразени в Служебния азбучен
каталог на библиотеката.
РЕТРОКОНВЕРСИЯ НА ТРАДИЦИОННИТЕ КАТАЛОЗИ
Направена е ретроконверсия на каталожните картички на библиотечните документи, регистрирани и инвентирани през 1981 г.
Създадени са библиографски записи на всички библиотечни документи от фонд Краезнание. Започна създаването на
библиографски записи на библиотечните документи от Справочен фонд, които нямат такива в електронния каталог на
библиотеката. Текущо през годината са създавани библиографски записи на библиотечните документи, заети и върнати от
ползватели.
Предстои въвеждане на модулите на библиотечна система е-Lib PRIMA за библиографско описание на периодични издания,
репродукции,
филми,
звукозаписи,
фотографии
и
пощенски
картички
и
електронни
ресурси.
На потребителите бе 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.

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” ОТЧЕТ 2018

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ
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През 2018 г. библиотеката отчита 3647
регистрирани ползватели, при 3552 за 2017 г. От
тях 1763 до 14 г., при 1621 за 2017 г., и 1884 над 14
г., при 1931 за 2017 г. Общият брой на
регистрираните ползватели през отчетната
година e увеличен с 95, като увеличението
засяга децата и учениците до 14 г.
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Увеличеният брой на читателите до 14 г. е добър знак за по-активна работа с децата, а намаляването на броя
читатели над 14 г. може да се обясни основно с навлизането на новите ИКТ в домовете на хората и
намаляването на населението на град Добрич. През годината от безплатен абонамент се възползваха 897
потребители - деца, ученици от I клас, групи над 10 човека, както и в Деня на отворени врати по повод 1
ноември – Ден на народните будители. Броят на регистрираните безплатно е с 273 по-голям в сравнение с
2017 г. Направлението търси различни начини за привличане на нови групи ползватели, както чрез
компетентно обслужване, внедряване на иновативни услуги, така и чрез покани – при посещения на прояви,
срещи с учители и партньори, изпращане SMS-покана към читатели от предходни години. През годината са
изпратени 394 е-покани към бивши читатели. Екипът на библиотеката се старае и да привлича нови публики
ползватели на библиотечните услуги.
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РЕГИСТРИРАНИ ПОЛЗВАТЕЛИ ПО ПОЛ
Традиционно броят на регистрираните жени /2407 при 2360
за 2017 г./ е почти два пъти по-голям, спрямо мъжете /1240
при 1192 за 2017 г./. Отчита се увеличение на мъжете
регистрирани ползватели. При читателите до 14 г.
тенденцията се запазва в сравнение с предходната година момичетата са 997, а момчетата 766.
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Най-голям е броят на ползвателите с висше образование
/1031/, най-малък - на ползватели с основно образование
/266/. Цифровите показателите за състава на ползвателите
по професия сочат най-голям брой филолози, икономисти,
историци, юристи, следват работници, учители, инженернотехнически специалисти, ученици от горен курс на
обучение, медици, студенти и др. При учениците – най-много
са учениците в начален курс, следвани от среден курс на
обучение.
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През 2018 г. библиотечната статистика на посещенията регистрира голямо увеличение, с над 10500 повече от предходната
година. Регистрирани са общо 83992 посещения, при 73466 за 2017 г. Посещенията в заемните за дома са 44193, при
39477 за 2017 г., посещенията в читалните са 11522 при 12163 за 2017 г., а посещенията на проявите са 28277, при 21826 за
2017 г. Голямото нарастване на посещенията в заемните за обслужване и на проявите, организирани от библиотеката,
можем да обясним с въвеждането на новата автоматизирана библиотечна система, реновираните помещения,
разнообразните и интересни за публиката културно-образователни и информационни начинания.
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ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
Заетите библиотечни документи през 2018 г. са 57052,
при 57378 за 2017 г., заетите за дома са 45773, при 46795
за 2017 г., заетите в читалните – 4336 при 4140 за 2017 г.,
а заетите при провеждане на културно-образователни и
информационни дейности са 6943 при 6443 за 2017 г.
Броят на заетите библиотечни документи е с малка
разлика
от
предходната
година,
въпреки
преустановяването работа на секторите Книгозаемане
и Изкуство за месец поради ремонтни дейности.
Отчетените статистически данни са добър показател за
активността на заемните сектори, които обслужват
ползвателите с автоматизирана библиотечна система
е-Lib Prima, както на място в библиотеката, така и
дистанционно.
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ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ПО ЕЗИКОВ ПОКАЗАТЕЛ И СЪДЪРЖАНИЕ
През отчетната 2018 г., ползвателите са заемали литература на български и на чужди езици, като тенденцията от
предходната година се запазва, най-много от заетата литература на чужди езици е на английски език, следвана
от руски, немски, френски и др. През 2018 г. в Заемна за възрастни най-търсена е художествената литература
- романтични и любовни романи, трилъри, фентъзи, български исторически романи, романи, свързани с
християнството, любовта и вярата. Читателите са заемали литература от различни отрасли на знанието – найчесто от областта на обществените науки – политика, икономика, право, социология, книги за нравите, бита и
обичаите, езотерика, психология, пътешествия, история, биографична литература. От българските заглавия
интерес са предизвикали „Хавра” на Захари Карабашлиев, „Възвишение”и „Чамкория” на Милен Русков,
„Смисълът” на Людмила Филипова и др. Сред най-търсените от чуждестранни автори са романите на Даниел
Стийл и Нора Робъртс, Джоджо Мойс, Майкъл Конъли и др. Тийнейджърите са предпочитали фентъзи,
романтични романи, българска проза. Най-често са заемали „Софийски магьосници” на Мартин Колев,
„Измамен” на Станислав Койчев. Освен задължителната учебна литература, децата до 14 г. са заемали найчесто „Дневникът на един дръндьо” на Джеф Кини, „Похитителят на мълнии” на Рик Риърдън и др.
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КНИГОЗАЕМАНЕ И ИЗКУСТВО
И през отчетната година, сектори Книгозаемане и Изкуство предложиха на ползвателите качественото и
бързо обслужване, популяризираха библиотечните услуги и дейности и насърчаваха четенето с
разнообразни информационно-библиографски дейности, организираха прояви в помощ на
образователния процес в града. В края на 2018 г. бе извършен основен ремонт на залите за обслужване
Книгозаемане и Изкуство, с който се създадоха по-добри условия и приятна атмосфера за ползвателите
и библиотечните специалисти.
През 2018 г. освен преглед за налични библиотечни документи през Интернет каталога потребителите
имат възможност за онлайн обслужване посредством Модул "Моята библиотека” (MyLibrary)
https://ilib.libdobrich.bg/ - 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, и др.
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РАБОТА С ДЕЦА
За възпитаване любов към книгите и четенето и създаване на навици за четене, сектор Работа с деца продължи
да работи за привличане на децата от най-ранна възраст. През 2018 г. годината са регистрирани 1763 читатели
до 14 г., при 1621 за 2017 г.; 766 момчета и 997 момичета; учениците от среден курс са 625, а от начален курс са
двойно повече – 1138. Заетите за дома библиотечни документи в сектора са 14005 при 13492 за 2017 г.,
посещенията – 35331, при 23077 за 2017 г. Сектор Работа с деца проведе 11140 справочно-библиографски и
информационни начинания, при 3127 за 2017 г. Увеличените показатели във всички дейности са гаранция за
правилен подход към работата с деца и ученици до 14 г., добра политика на комплектуване, разнообразяване на
образователните и познавателни книги-игри, на дейностите и инициативите, разширяване кръга на партньорите,
любов, всеотдайност и индивидуално отношение към всяко дете, и не на последно място популяризиране
дейността на сектора.
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НАСЪРЧАВАНЕ НА РАННОТО ДЕТСКО ЧЕТЕНЕ
През 2018 г. сектор Работа с деца популяризира
услугите, инициативите и проектите по които
работи, както и фондовете си, като организира 164
разнообразни
културно-образователни
и
информационни начинания, посетени от 10626
деца. През годината 5799 възрастни са участвали в
проявите, организирани от сектор Работа с деца.
Библиотеката се стреми да ангажира за своите
прояви и възрастните, уверена че така децата полесно се адаптират към библиотечната среда. В
сектора се проведоха разнообразни тематични
беседи, литературни утра с представяния на детски
автори
и
драматизации,
презентации,
занимателно-познавателни и образователни игри,
творчески работилници, прожекции на детски
филми, изложби, експонираха се тематични
витрини и витрини с нови книги, екскурзии в
библиотеката,
ББЗ.
Най-многобройни
са
литературните утра /52/, посветени на различни
празници на книгата, годишнини на детски
писатели и др. Голяма част от заниманията се
провеждат в приятната атмосфера на Стаята на
приказките.
През
2018
г.
секторът
подкрепи
различни
национални
кампании
и
инициативи
за
насърчаване на четенето сред децата до 14 г.
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ОБЩА ЧИТАЛНЯ
Сектор Обща читалня осъществява справочно-библиографско и информационно обслужване на своите
ползватели, предоставя за ползване разнообразен фонд от книги, справочници от различни отрасли на
знанието и периодични издания, комплектувани, съобразно търсенията. През отчетната година
ползвателите за заели 2180 б.д., при 1953 за 2017 г. Извършени са 1090 библиографски справки, при 782 за
2017 г., ползвани на място са 2180 б.д., при 1953 за 2017 г., регистрирани са 2690 при 2950 посещения за
2017 г. и тази тенденция се запазва през годините – посещенията в читалните намаляват, което може да се
обясни с предпочитанията на ползвателите да получат бърз достъп до информация чрез интернет поради
динамичния начин на живот и липсата на свободно време.
В помощ на формалното образование, Обща читалня предлага по време на кандидатстудентската
кампания справочници за специалностите във висшите учебни заведения, условията и сроковете за
кандидатстване, класиране и записване.
Секторът популяризира своя разнообразен фонд като провежда през цялата година екскурзии с ББ3 и
беседи при колективни посещения, изложби и витрини нови книги и на различни тематики, литературни
срещи. Организирани са различни културно-образователни и информационни начинания, посетени от
2480 граждани, а за проявите са заети 377 б.д.

МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ
Сектор Обща читалня изпълнява заявки на ползвателите за
доставка на библиотечни документи от други библиотеки в
страната и предоставя документи от фонда на библиотеката към
други библиотеки. През годината са изпълнени общо 10 поръчки
(от тях 1 по електронен път) – към други библиотеки са направени
4 заявки и са получени 6 б.д. Изпълнените заявки са 4, 2 са
поръчани от региона и 2 от други региони на страната.
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КРАЕЗНАНИЕ
Сектор Краезнание събира, обработва, съхранява и популяризира информационни
ресурси, свързани с миналото и настоящето на град Добрич и Добруджа. През отчетната
година БД „Краезнание” нарасна с около 5260 автоматизирани библиографски описания и
около 2580 сводни описания. В краеведската читалня се извършва обслужване на
ползвателите, извършват се консултации при използване на справочния апарат в сектора,
устни библиографски справки, справки се извършват по телефона и чрез електронна
поща. През годината заетите библиотечни документи са 1187 при 1264 тома за 2017 г.
Запазва се тенденцията за спад на заетите б.д. през последните години. Затова секторът се
стреми да обогатява дигиталната колекция на сайта на библиотеката, която предоставя на
потребители от всяка точка с достъп до интернет пълнотекстови краеведски книги, статии,
както и части от книги на различна тематика, свързана с края. Посещенията в краеведската
читалня са 561, при 774 за 2017 г., а устните библиографски справки – 618, при 728 за 2017 г.
През годината библиотечните специалисти подготвиха и проведоха множество културнообразователни и информационни начинания, посетени от 3437 граждани на различна
възраст, а предоставените краеведски документи са 499 т.
БИБЛИОТЕЧНА КОЛЕКЦИЯ “В СВЕТА НА ДОРА ГАБЕ”

Сектор Краезнание отговаря за уникалната библиотечна колекция и я развива като
притегателен център за популяризиране живота и творчеството на именитата добруджанска
поетеса Дора Габе.
БИБЛИОТЕЧНА КОЛЕКЦИЯ „ПЕТЪР УВАЛИЕВ”
Регионална библиотека „Дора Габе” притежава голяма част от лична библиотека видния
български и европейски интелектуалец Петър Увалиев и предоставя възможност за ползване
на библиотечните документи от колекцията в читалнята на сектор Краезнание. Целогодишно
богатата колекция се популяризира сред гости от областта и страната, в нея се провеждат
беседи и литературни срещи.
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА ДЕЙНОСТ
И през 2018 г. се запазва тенденцията на увеличение на тематичните и фактографски справки и библиографски
консултации - 22002, при 13351 за 2017 г. или с 8651 повече спрямо предходната година. Информационнобиблиографските начинания за отчетната година са 3220.

ОНЛАЙН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ
През 2018 г. библиотеката предостави 2100 електронни услуги при 1720 за 2017 г. - електронна доставка на документи,
чат в реално време чрез изпращане на отговор на всяко запитване, „Искам да прочета”, SMS за просрочено
задължение, изпращане на SMS и e-mail за заявени книги, презаписване на библиотечни документи, приемане
предложения за закупуване нови книги и др.
Освен преглед за налични библиотечни документи на интернет каталога, през отчетната година бе предоставена
възможност за онлайн обслужване посредством Модул "Моята библиотека” (MyLibrary).
На дистанционните ползватели бе предоставяна разнообразна библиографска и фактографска информация,
актуална информация за нови услуги, събития и проекти на библиотеката - чрез web-site и Facebook страниците на
библиотеката, на сайта на Фондация „Глобални библиотеки – България”, чрез е-публикации в медиите, информация до
образователни и културни институции, партньори, читатели. Ежеседмично на сайта на библиотеката се обновяваха
рубриките „Нашето предложение” за читатели над 14 г. и „Препоръчано за деца”, допълва се със съдържание и се
актуализира електронната услуга „Полезно за вас” - за е-образование, е-заетост, е-култура и е-здраве, рубрики, които
с които предоставяме на гражданите над 100 бързи връзки с полезна уеб информация. Дигитална библиотека през
годината се обогати с нова рубрика „В света на Дора Габе” по повод 130-годишнината от рождението на Дора Габе,
където бяха публикувани 16 пълнотесктови книги от Дора Габе, както и нейни преводи на произведения на други автори.
С цел увеличаване на информационните възможности на библиотеката, по еко-проект бе създадена рубрика „Зелена
библиотека” на уебсайта на библиотеката. Новата електронна дейност съдейства за повишаване информираността
на дистанционните потребители, за формиране на еко култура сред местната общност.
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ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКО ОБСЛУЖВАНЕ
И през отчетната 2018 г. Центърът за информация и справочно-библиографско обслужване на библиотеката продължи да
предоставя справочно-библиографска и фактографска информация на всички ползватели, както в библиотеката, така и
дистанционно, 13 места за свободен и безплатен достъп до Интернет, възможност за работа с компютър. Ежедневно
Центърът оказва консултантска помощ на потребителите, ползващи компютър и интернет, при търсене на информация
или ползващи средствата за комуникации. Потребителите ежедневно могат да се информират за свободни работни
места в областта, страната и чужбина, информация и насочване към регистрирани фирми - посредници за намиране
на работа в България и в чужбина, към квалификационни обучения, възможности за летни бригади за младежите в чужбина
и др. Библиотечните специалисти извършват консултации при търсене на работа, изготвяне на документи за
кандидатстване, комуникация с работодател и явяване на интервю, провеждане на уеб интервю, подаване на обява в
Интернет за търсене на работа, обслужват чрез портала EURES. Освен на място в ЦИСБО, актуална информация за
свободни работни места в Добрич и областта библиотеката предоставя и чрез интернет страницата си в рубриката
„Полезно за вас” в рубриката е-заетост. Ежедневно се поддържа електронен вариант на в. „Нова Добруджанска трибуна”
на компютрите в центъра.
И през отчетната година е увеличен броят на устните справки и консултации спрямо предходната година. Извършени са
3968 устни справки и консултации, при 3619 за 2017 г., и 1 писмена тематична библиографска справка. Центърът се
включва и в процесите на дигитализация. През 2018 г. регистрираните посещения в ЦИСБО са 7864, при 8068 за 2017 г., а
уникалните потребители са 208, при 225 за 2017 г. Информационната и образователна дейност на Центъра включва и
провеждане на Информационни дни с изготвени от библиотекарите презентации, екскурзии с ББЗ и др. Организирани са
114 културно-образователни и информационни начинания, при които са регистрирани 1040 посещения.

В интерактивния кабинет на библиотеката през отчетната година се проведоха
разнообразни дейности в подкрепа на формалното образование, на ученето
през целия живот – обучения, областен кръг на олимпиада по информационни
технологии, викторини, литературни състезания, презентации, прожекции,
литературни утра и др.
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БИБЛИОТЕКАТА – КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО
През 2018 г. библиотеката предоставя възможност за индивидуално творческо развитие на гражданите, за достъп до
културните изяви на всички изпълнителски изкуства, за насърчаване на междукултурния диалог и културното
разнообразие. През годината са проведени 234 културно-образователни прояви за граждани от всички възрасти –
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, творчески
работилници, библиотерапии, забавно-познавателни и образователни игри, прожекции на филми. Отчетени са 275
информационни начинания – изложби и витрини нови книги, ББЗ, информационни дни, обучителни курсове. При
осъществяването на тези дейности са отчетени 28277 посещения, при 21826 за 2017 г. , заети са 6943 т. библиотечни
документи, от тях 2790 т. детска литература.

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ
Читател на годината 2017; 7 февруари - Международен ден за безопасен интернет;
Get Online Week-GOW 2017/ 19 – 25 март; Нощ на книгите за Хари Потър; Бисерче
вълшебно 2018; Походът на книгите / 2-23 април; 2 април - Международен ден на
детската книга и инициативата „Когато играчките не спят”; 7 април – Международен
ден на здравето; 12 април - Reading Rockets; Маратон на четенето; Кампания
„Забавното четене”, инициирана от Аz-deteto.bg; Национална библиотечна
седмица 14-18 май
"Достойно бъдеще за нашите библиотеки”; Нощ на
литературата 2018; 9 Май - Ден на Европа; 1-ви юни - Международен ден на детето;
Да изчистим планетата заедно, да посадим дърво; Европейска седмица на
програмирането /6-21 октомври/; Европейска година на културното наследство
/септември 2018/ „Изкуството да споделяш”; 20 октомври - Световен ден за борба с
остеопорозата; Национална седмица на четенето; 1 ноември – ден на народните
будители.
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ИНИЦИАТИВИ НА БИБЛИОТЕКАТА
130 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДОРА ГАБЕ
По повод годишнината библиотеката организира разнообразни инициативи с цел съхраняване и популяризиране
творчеството на голямата поетеса, родена в Добруджа:
 Дарителска кампания за набиране на документи, спомени, архиви и фотографии, свързани с живота и
творчеството на Дора Габе;
 Национален конкурс за рисунка, колаж, компютърна рисунка на тема „В света на Дора Габе” по произведения на
Дора Габе, за деца и ученици от 6 до 18 г.;
 Фотодокументална пътуваща изложба „В света на Дора Габе”;
 Маратон на четенето, посветен на 130 г. от рождението на поетесата Дора Габе;
 Книжката “Бебето” – 13 залъгалки за най-малките от Дора Габе представи детската писателка Весела
Фламбурари;
 Посетителите на сайта на библиотеката получиха неограничен достъп до дигитална колекция „В света на Дора
Габе” с включени пълнотекстово 16 книги от поетесата, както и нейни преводи на произведения на други автори,
издадени между 1908 и 1947 г.;
 Литературно утро „Дечица, не мога без вас!”;
„Родена в Добруджа” - изложба на библиотечни документи, представящи живота и творчеството на добруджанката
Дора Габе, посветена и на 78 години от възвръщането на Южна Добруджа към България;
 Катя Зографова, главен уредник в Националния литературен музей, представи своето изследване „Многоликата
Дора Габе - верската, етническата и националната идентичност на поетесата”.
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ИНИЦИАТИВИ НА БИБЛИОТЕКАТА
ЕКО-КАМПАНИЯ „ЛИСТ ПО ЛИСТ”
Регионална библиотека „Дора Габе” и СУ „Димитър Талев” дадоха старт на
кампания за събиране на стара хартия под мотото „Лист по лист”, която бе
част от дейностите по проект „Библиотеката и училището – заедно за един
по-чист град”. В кампанията се включиха участниците в проекта – деца,
родители, библиотекари, участниците в Летен детски клуб „Играй и учи”,
читатели на библиотеката, граждани. Специална кутия бе поставена във
фоайето на библиотеката и в нея гражданите оставяха стара хартия, която
ще бъде предадена за рециклиране и с получените средства - закупена
нова детска литература.
ДАРИТЕЛСКА ИНИЦИАТИВА „ОСТАВИ СВОЯ СТАРА КНИГА ТУК”
Като непоискани анонимни дарения в библиотечния фонд постъпиха над 2700 заглавия на липсващи във
фонда или в недостатъчна екземплярност издания, както и много заглавия издадени през последните
години.

ДЕН ЗА БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ
Библиотеката обяви 1 ноември - Ден на народните будители, за Ден за безплатен абонамент, от
инициативата се възползваха 28 граждани
В ПАМЕТ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
През м. февруари бяха организирани беседи и образователни уроци с презентация, посветени на 145та годишнина от обесването на Апостола на свободата Васил Левски с ученици от различни добрички
училища
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ПРЕМИЕРИ, ЛИТЕРАТУРНИ СРЕЩИ
През годината се проведоха и следните представяния на книги и литературни
срещи
 Среща на Петя Александрова с деца от ДГ №9 „Пчеличка” и с учениците
от I а клас на ОУ „Христо Ботев”;
 Представяне книгата на Тихомир Иванов „Камино: Пътят на завръщането“;
 Лекция за Равноапостолна Света Олга от Варта Корисян-Меонлина;
 Представяне поетичната книга на Цветанка Костова „Щрихи за бъдното” и
“Вечната : Антология интимна лирика”;
 Среща с Нидал Алгафари, и предстаяне на книгите "Боже ,защо Господ лъже?",
„Аллах,милост нямаш ли?", "Любиш ли, ти Бог си!" и последната
"Орисани да избираме";
 Представяне книгата на Дора Прангаджийска „Благодаря ти, мамо”, организатор
Българска асоциация осиновени и осиновители;
 Среща с Моника Атанасова, която представи книжката си "Обичливко в
Сънеландия" с деца от ДГ №9;
 Среща с Георги Тодоров на тема „Митове за покръстването на българите. Към нов
прочит на българската история”, организатори Храм „Св.Троица” – Добрич и със
съдействието на г-жа Даниела Димитрова, Народен представител;
 Представяне стихосбирката на Милена Христова „Молитвата на вятъра”.
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ИЗЛОЖБИ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
През 2018 г., за своите посетители и гости, библиотеката продължи да разкрива и популяризира разнообразните си
фондове като експонира разнообразни изложби на библиотечни документи - изложба „Специални библиотечни
колекции - „Редки и ценни книги”, „В света на Дора Габе”, „Петър Увалиев” и „Книги с автограф”; Краеведска изложба
по повод 115 г. от рождението на Христо П. Капитанов и 120 г. от рождението на Яни Калиакренски; Краеведска
изложба по повод 140 г. от Освобождението на град Добрич от турско владичество (27 ян. 1878); Изложба по повод 165
години от рождението на Винсент Ван Гог; Изложба по повод 140 год. от рождението на Пейо Яворов; Изложба по повод
2 юни - Ден на Ботев и падналите в борбата за освобождение на България; Изложба "Коледа - традиции и вярвания".
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ГОСТУВАЩИ ИЗЛОЖБИ

Целогодишно библиотеката бе домакин на разнообразни по вид и
тематика гостуващи изложби:
 Изложба „Книги, посоки, публики”- пътуваща изложба на
Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ), създадена
по повод 140 г. от основаването на Националната библиотека и
Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.;
 Изложба с картини на руски художници бе част от Дните на руската
култура в Добрич, организирани от Община Добрич, Сдружение за
приятелство и сътрудничество с балканските държави и
Международната обществена организация „Изкуство без граници“;
 „Българската история в художествено слово и образ” на Регионална
библиотека „Стилиян Чилингиров” Шумен;
 Изложба от конкурс за рисунка на тема "Моето Чисто Училище";
 Дипломна изложба на ученици от 12б и 12в клас на СУ „Св.
Климент Охридски”;
 Изложба на детски рисунки „Вълшебството на детството”, по повод
125 години детска градина в Добрич;
 Изложба от Конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”,
областен кръг;
 „Усещане за жена” - изложба на картини рисувани с пръсти на д-р
Гала Бодичева.
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ВИТРИНИ С БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
През цялата година в секторите за обслужване се експонираха тематични витрини, свързани с
бележите дати и събития: "В дебрите на античната литература; 235 г. от рождението на Стендал,
120 г. от рождението на Бертолт Брехт, 105 г. от рождението на Ъруин Шоу, 90 години от
рождението на Маркес, 95 г. от рождението на Радой Ралин, 125 г. от рождението на Е. Багряна,
95 г. от рождението на Дж. Хелър, 135 г. от рождението на Фр. Кафка, 120 г. от рождението на
Д.Талев, 120 г. от рождението на Хр. Смирненски, "Най-известните музеи на света", 200 г. от
рождението на И. Тургенев, 100 г. от рождението на Ал. Солженицин, 230 г. от рождението на
Байрон, 95 г. от рождението на М. Калас, 7 април – Международен ден на здравето, 185 г. от
рождението на А. Нобел, 105 г. от рождението на А. Камю, 160 г. от рождението на С.
Лагерльоф, музикални витрини по повод 80 г. от рождението на Вл. Висоцки, 205 г. от
рождението на Р. Вагнер, 115 г. от рождението на Ф. Кутев, витрини за деца „Историята на
Пинокио – 135 години по-късно” по повод 135 г. от първото издание на книгата на К. Колоди,
„Дела, а не думи” по повод 145 години от обесването на В. Левски, „Приказка за Пижо и Пенда”,
„Благодаря ти, мамо”, „Бисерче вълшебно”, „Великденски камбани”, „Петя Александрова –
творчество за деца”, „Опазване на околната среда”, 181 години от рождението на Васил
Левски, витрина с книги по екопроект „Библиотеката и училището – заедно за един по-чист
град”, „Андерсенови приказки”, „Приказките на Шарл Перо”, „Най обичам” по повод 130 г. от
рождението на Д.Габе, "Оскар Уайлд и неговите приказки", "Българските народни приказки –
извор на мъдрост и доброта", 1 ноември - Ден на народните будители, 184 г. от рождението на
Л. Каравелов, „С чудните истории на дядо Пънч”, „Коледно вълшебство”. Библиотеката гостува с
изнесена витрина по повод Литературна среща на тема „Мъжете в живота на Е.Багряна и
Д.Габе”,
с
ученици
от
10-12
клас
на
ЧПГТП
„Райко
Цончев”.
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НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ФОРУМИ


ХХ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР на потребителите на фирма Софтлиб, домакин Регионална библиотека „П.Р.Славейков” гр. Велико Търново.



НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „Библиотеките днес и цифровата трансформация”, организиран от Фондация „Глобални библиотеки - България”



ПЪТУВАЩ СЕМИНАР на тема „Изготвяне на общ културен календар за 2018 г.” организиран от НБ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ранч,
Македония, 3 - 4 февруари 2018 г.



КРЪГЛА МАСА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ на тема „Авторско право и библиотеките“. София, Дом на Европа, 26 февруари 2018 г.



НАЦИОНАЛНА СРЕЩА на методистите от регионалните библиотеки. Велико Търново, РБ „Петко Р. Славейков”, 26 - 27 март 2018 г.



МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема “Истини и лъжи за факти, новини и събития“, Русе, Регионална библиотека „Любен
Каравелов”, 24 - 25 април 2018 г.



ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА "НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА И РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В БЪЛГАРИЯ". София, Национална библиотека
"Св. Св. Кирил и Методий", 15 май 2018 г.



ОТКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА и връчване на Годишните библиотечни награди на ББИА. София, 15 май 2018 г.



МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Визия за Европейско културно наследство 2025". Варна, 28-29 май 2018 г.



ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР на тема: Българското културно наследство в дигиталния свят. Варна, 30 май 2018 г.



ХXVIII НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на ББИА „Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство”.
Регионална библиотека „Иван Вазов”, Пловдив, 7 - 8 юни 2018 г.



КРЪГЛА МАСА на тема „Работа по проекти – част от облика на иновативното училище”, организатор СУ „Д. Талев”, КК „Златни пясъци”, 29
- 30 юни 2018 г.
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КВАЛИФИКАЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ
ОБУЧЕНИЕ за придобиване на професионална квалификация „Библиотекар” 2017/2018
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. Осем служители от читалищни библиотеки в
областта придобиха професионална квалификация. Като обучители се включиха
библиотечни специалисти от регионалната библиотека. След успешно издържан
държавен изпит, обучаемите получиха свидетелство за придобита трета степен на
квалификация „Библиотекар” с код 322010, специалност „Библиотекознание” в
професионално направление „Библиотечно-информационни науки и архивистика”.
ОБУЧЕНИЕ ПО ИКТ, 4-5 септ. 2018 г. с лектор инж. Данчо Йорданов за новоназначени
библиотечни служители и за служители, които искат да възстановят познанията си,
координирано от Фондация „Глобални библиотеки - България” и финансирано,
съгласно Договор РД 11-00-338/ 20.12.2017 г. между ФГББ и Министерство на културата. В
обучението се включиха 7 библиотекари от библиотеките в областта и 5-ма от
регионалната библиотека.
ОБУЧЕНИЕ на тема „Изготвяне на презентации и презентационни умения” 27-29 август
2018 г. за библиотечни служители от мрежата на „Глобални библиотеки – България”,
координирано от Фондация „Глобални библиотеки – България” и финансирано от
Министерство на културата, съгласно договор РД 11-00-338/20.12.2017 г., с лектор Атанас
Генков. В курса се включиха 8 библиотекари от библиотеки в областта и 5 библиотекари
от регионалната библиотека.
ПЪТУВАЩ СЕМИНАР до Регионална Народна библиотека "П.Р.Славейков“ Велико
Търново и Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" Габрово, 10-11 май 2018 г.

ПОСЕЩЕНИЕ на библиотечни специалисти от Област Разград
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” ОТЧЕТ 2018
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ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА
БИБЛИОТЕКИТЕ ОТ РЕГИОНА
Обучителен семинар за повишаване професионалната квалификация на 17 библиотекари от Област Добрич и
25 служители от регионалната библиотека.

Посещения в 8 библиотеки от региона за оказване на методическа подкрепа.
През отчетната година, Регионална библиотека „Дора Габе” организира, координира и оказа методическа
помощ и контрол при онлайн попълване на формуляра за статистическа информация за 2017 г. на 65
обществени библиотеки в Област Добрич в Информационен регистър на обществените библиотеки на сайта на
Министерство на културата.

Извършени са 129 и методически консултации по телефон и имейл.
ОПАЗВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КНИЖОВНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ДОБРИЧ И ДОБРУДЖА
Дигитализация на 1442 броя микрофиши на краеведски вестници и списания, излизали от 1886 до 1954 година.
Подвързия на краеведски вестници
Дигатализация на краеведския фонд с нов скенер
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ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
ПРОЕКТ „БИБЛИОТЕКАТА И УЧИЛИЩЕТО – ЗАЕДНО ЗА ЕДИН ПО-ЧИСТ ГРАД”, реализиран от
Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич в партньорство със СУ„Димитър Талев” Добрич, с
подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката –
активен участник в обществения живот”, в изпълнение на Договор № МК-ДБФ-06/30.03.2018 г. с
Министерството на културата. Основната цел на проекта е да съдейства за екологичното
образование на подрастващите, за формиране екологично мислене и привличане на съмишленици
за екологосъобразно поведение. Целева група - 24 ученици на 8 -9 г. и техните родители.

ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ - СЪВРЕМЕННИ
ИНФОРМИРАНОСТ” НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

ЦЕНТРОВЕ

ЗА

ЧЕТЕНЕ

И

В края на отчетната година библиотеката обогати фондовете си с над 500 заглавия новозакупена
литература за деца и възрастни, българска и чуждестранна художествена литература, както и с
издания от различни отрасли на знанието по Програма „Българските библиотеки - съвременни
центрове за четене и информираност” на Министерство на културата.

ПРОГРАМА "ДЕТСТВО МОЕ"

Библиотечната програма е насочена към децата и учениците от 6 до 14 г., за насърчаване
грамотността и четенето, възпитаване любов към книгата, подпомагане на учебния процес и попълноценно прекарване на свободното време на подрастващите. В дейностите се включват деца от
детски градини и училища от града и областта.

ПРОГРАМА "РАЗЛИЧИЯТА НИ ОБЕДИНЯВАТ"

Целогодишната програма работи за интеграцията и приобщаването на етническите малцинства,
хората в неравностойно положение, децата в риск, хората с увреждания, за предоставянето на
равни възможности за всички и право на пълноценно развитие на всеки. Организираните дейности
съдействат за личностното и професионално развитие на различните етноси и тяхното пълноценно
интегриране в социума, насърчаване на четенето и намаляване на неграмотността, поощряване на
междукултурния диалог.
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ЛЕТЕН ДЕТСКИ КЛУБ „ИГРАЙ И УЧИ”
Заниманията имат за цел да осмислят свободното време на децата през лятото, включващи различни форми за
придобиване знания и умения. За децата от Добрич и гости на града, на възраст от 6 до 14 г., се организират
разнообразни дейности, в дните вторник, сряда и четвъртък, от 10.00 до 12.00 ч. Освен за децата, детският клуб е
отворен и за техните родители. През лятото към клуба се присъединиха 135 деца от Добрич и гости на града на
възраст 7-14 години и са регистрирани 627 посещения на различните занятия. По време на летния клуб децата четоха,
преразказваха, съчиняваха свои приказки, рисуваха върху камъчета и винилови плочи, гледаха филми, участваха като
доброволци към еко-проект на библиотеката, забавляваха се с различни познавателни и образователни игри, пяха и
танцуваха, споделяха, създаваха приятелства. В заниманията за поредна година се включи и доброволец.
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ПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА
И през отчетната година, дейностите на библиотеката се осъществиха
благодарение на добрите партньорски взаимоотношения с Министерство на
културата, Община град Добрич, Дирекция “Хуманитарни дейности”, ББИА,
Фондация „Глобални библиотеки – България”, Сдружение на писателите – Добрич,
Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий”, ОМЦ „Захари Стоянов”, РУО на
МОН, фирма СофтЛиб, Център за професионално обучение към Асоциация
„Съвременни читалища”, Община Добричка, „Л. Каравелов”, СУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, СУ „Д. Талев”, СУ „П.Р.Славейков”, СУ „Св. Кл. Охридски”, ОУ „Стефан
Караджа”, ОУ „Христо Ботев”, Детските градини в град Добрич, РД „ Пожарна
безопасност и защита на населението” Добрич, ДЦВХУ към ЦПЗ „ Д-р Петър
Станчев", 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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