РЕГИОНАЛНА
БИБЛИОТЕКА
„ДОРА ГАБЕ“
ОТЧЕТ 2019

ОСНОВНА ЦЕЛ
Утвърждаване на Регионална библиотека „Дора Габе” като водещ културно-образователен и информационен център
за жителите на град Добрич и областта

ВОДЕЩИ ЗАДАЧИ
- Внедряване, обучение и работа с модулите за създаване на библиографски описания на електронни ресурси, репродукции,
-

филми, фотографии и пощенски картички, звукозаписи и периодични издания на библиотечна система e-Lib Prima и модул
за инвентаризация на библиотечния фонд
Качествено и бързо предоставяне на библиотечно-библиографска и общественополезна информация
Увеличаване броя на ползвателите на библиотечни услуги
Разширяване диапазона на предлаганите традиционни и дистанционни услуги
Увеличаване броя на ползвателите на онлайн-услугата My Library
Стимулиране на четенето със специално внимание към децата и тийнейджърите
Дейности в подкрепа на формалното и неформално образование, на ученето през целия живот
Дигитализация на библиотечни документи
Реализиране на текущи програми и разработване на нови проектни предложения
Въвеждане на нови инициативи в подкрепа на четенето
Участие в общински, национални и международни инициативи и кампании
Осъществяване на експертно-консултантска и методическа дейност за библиотеките в областта
Организиране на обучения за библиотекарите от област Добрич
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 2019 г. Направление Библиотечни фондове и каталози работи по внедряване, обучение и
работа с модулите за създаване на библиографски описания на електронни ресурси, репродукции,
филми, фотографии и пощенски картички, звукозаписи, периодични издания на библиотечна система
e-Lib Prima и модул за инвентаризация на библиотечния фонд. Част от дейността бе
приспособяването на библиографските записи на библиотечните документи към новата система,
както и върху проблеми на конвертирането на записите във формата на новия софтуер.
Закупен бе модул за автоматизирана инвентаризация на библиотечни документи, с който се извърши
инвентаризацията на колекциите от краеведски и справочни издания.
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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 заглавия. Информацията се събира целогодишно в секторите за обслужване
и чрез рубриката „Искам да прочета” на сайта на библиотеката.
Абонаментът на периодични издания е направен след анализ на потреблението и търсенето на заглавията, съобразно
показателите в Стандарта за библиотечно-информационно обслужване и финансовите възможности на библиотеката.

ПОКУПКА НА КНИГИ
През годината са закупени 5462 заглавия на информационни ресурси в 5910 тома. Направени са 14 покупки на търсена от
ползвателите литература от 10 доставчика – издателства, книжарници, организации, частни лица.

Библиотеката кандидатства и бе одобрена и в двете конкурсни сесии на 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 г., на стойност 28783 лв. и собствено участие от 3206.63 лв. С общата
сума са набавени 2437 заглавия в 2912 тома.
За включването на библиотеката в Нощта на литературата и „Бисерче вълшебно 2019” са комплектувани препоръчани заглавия.
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ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

100
90
80
70
60
50

2017
2018

40

2019

30
20

10
0
Покупка

Дарение

През годината чрез абонамент и дарение са получавани общо 90 заглавия на периодични издания на български, руски и английски
език. Като дарение постъпиха 22 заглавия, от които 12 с краеведски характер – издания на добричкия периодичен печат,
включително на електронен носител, регионални периодични издания, както и други издания от организации, редакции, частни лица.
В резултат на проведената през 2019 г. абонаментна кампания, 2020 г. библиотеката ще получава 67 заглавия на периодични
издания, доставяни от „Доби Прес” ЕООД и „Български пощи” ЕАД, включително изданието на Национална библиотека
„Св. Св. Кирил и Методий” – списание „Библиотека” и е-списание „ББИА онлайн”.

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” ОТЧЕТ 2019

5

КНИГООБМЕН
Като книгообмен от други библиотеки са получени 319 броя книжни документи – от Национална библиотека „Св. Св. Кирил
и Методий”, Университетската библиотека при Софийски университет „Св. Климент Охридски”, библиотеката на
Университета за Национално и световно стопанство, библиотеката на Нов български университет и други университетски
библиотеки, регионални библиотеки и други.
ДАРЕНИЯ
През годината в библиотеката постъпиха 228 дарения от 197 частни лица,
институции, организации, сред които Илия Кишишев от гр. Ген. Тошево; Веселин
Парушев; Даниела Димитрова; Детски общински съвет към Община град Добрич;
Сдружение за градски читални; Иван Тодоров; Посолството на САЩ в България;
инициативата „Книги за всички”; благотворителна общност „ЧРЕЗ СПОРТ КЪМ
ЗНАНИЕ” със спонсори „Костофф” ЕООД, „Еделвайс 07” ООД, „Вила Ди Полета”
ООД, „Офис В”, „Стилеза” ООД, „Златев Комерс” ЕООД, „Джъмбо-ВМ” ЕООД,
Международен колеж гр. Добрич, Станимир Огнев, Адвокатско дружество
Кирякови и Ко, „Комаров Консултинг” ЕООД, „Люси Фешън” и ЗК ЛЕВ ИНС АД;
Величка Стефанова и др.
Сред редовните дарители на библиотеката са краеведи и наши съграждани като
Атанас Пеев, Борис Спасов, Драгни Драгнев, Велико Лечев, Иван Жечев, Евгений
Сачев, Милена Чернева-Добрева, Радослава Михайлова, Глория Лалова и др. По
традиция през годината в библиотеката постъпиха разнообразни заглавия на
краеведски и други периодични издания 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

През 2019 г. във фонда на библиотеката са постъпили и регистрирани 5910 тома библиотечни документи.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ДВИЖЕНИЕТО НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД
На 31.12.2019 г. библиотечният фонд съдържа 403519 тома библиотечни документи.
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КАТАЛОГИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ
През годината чрез наличните модули на библиотечна система e-Lib Prima са регистрирани и
каталогизирани само книжните библиотечни документи – книги, графични, картографски и нотни издания.
Подготвени са библиографските записи на другите видове библиотечни документи за конвертиране в
новата система.
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ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Извършена е годишната актуализация на „Режима за съхранение на периодичните издания в Регионална
библиотека „Дора Габе” Добрич и на Характеристиката на библиотечния фонд. Прочистените поради
изтекъл срок на съхранение заглавия са бракувани, предадени за преразпределение и за вторични
суровини.
Подвързани са 188 тома физически изхабена художествена литература, 37 тома краеведски периодични
издания с постоянен срок на съхранение и „Държавен вестник”.
Проведени са дейности по профилактика на фондовете в основното и локалните книгохранилища, както
и в залите за свободен достъп в основната сграда.
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 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 2019 г. от библиотечния фонд са отчислени 2697 тома документи.
Извършено е годишното прочистване и бракуване на заглавията с изтекъл срок на съхранение или
наблюдение от фонд „Периодични издания”.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД

Извършени са инвентаризациите съгл. Наредба № 3 от 18 ноември 2015 г. за съхраняването, ползването
и разпореждането с документи от библиотечния фонд:
 Инвентаризация на книжния библиотечен фонд, регистриран и инвентиран през 1981 г.

 Ежегодната инвентаризация на колекциите от справочни и краеведски издания бе извършена чрез
новозакупен софтуер за инвентаризация на библиотечни документи.
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

Сред приоритетите на библиотеката е да съхранява
културното и научно наследство на Добрич и Добруджа
следвайки съвременните изисквания за осигуряване на
достъп до знание и култура. Като регионален културен
институт за област Добрич, Регионална библиотека „Дора
Габе” продължи дейностите по
дигитализирането на
краеведски документи.
В сектор Краезнание се съхраняват 3020 броя микрофиши на
различни броеве на вестници и списания, излизали от 1886
до 1954 година, ценен краеведски архив, източник за
изследвания на политически, икономически, културни и
образователни аспекти на някогашна Добруджа. Ползването
на тези микрофиши бе невъзможно поради липса на
необходимата техника. Голяма част от тях са вече
дигитализирани. През 2019 г. библиотеката възложи
дигитализирането на 744 броя микрофиши /4448 кадъра/.
През годината са дигитализирани и 5024 библиотечни
документи в т.ч. в. „Добруджанска трибуна” 1968-1976, в.
"Добруджански новини", в. „Добруджанско ехо”, в. „Златна
Добруджа”, книги, части от книги и статии.
Дигитализирани са 65 инвентарни книги на библиотеката –
11889 файла и 45 книги с автограф - 90 файла.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННО-ТЪРСЕЩИТЕ СИСТЕМИ
ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ
През годината обемът на електронния каталог на библиотеката нарастна с новосъздадените и редактирани библиографски
записи на придобитите през годината информационни ресурси и със записите, създадени в резултат ретроконверсия на
традиционните каталози: библиографски записи на библиотечните документи регистрирани през 1980 г., на справочни издания,
на библиотечните документи заети и върнати от ползватели.
ЕЛЕКТРОННИ КАРТОТЕКИ
Достигнатият обем на електронните картотеки е 118935 библиографски записа.
ТРАДИЦИОННИ КАТАЛОЗИ
Текущо се актуализира традиционния Своден каталог на периодичните издания. Движението на библиотечни документи във
фонда са отразени в Служебния азбучен каталог на библиотеката.
РЕТРОКОНВЕРСИЯ НА ТРАДИЦИОННИТЕ КАТАЛОЗИ
Извършена е ретроконверсия на каталожните картички на библиотечните документи, регистрирани и инвентирани 1980 г.

Създадени са библиографски записи на всички библиотечни документи от Справочен фонд, намиращ се както в основната
сграда, така и в основното книгохранилище на ул. „Поп Богомил”, с което е завършена ретроконверсията на справочната
колекция.
Текущо през годината са създавани библиографски записи на библиотечните документи, заети и върнати от ползватели, които
нямат такива в електронния каталог на библиотеката.
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БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
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И през изминалата 2019 г. библиотеката отчита
повишени показатели за брой регистрирани
потребители. Общият брой на регистрираните
потребители е 3843, при 3647 за 2018 г., 1871 до 14
г., при 1763 за 2018 г. и 1972 над 14 г., при 1884 за
2018 г. Увеличението е със 196, като засяга, както
децата и учениците до 14 г., така и възрастни
граждани.
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За да привлича нови ползватели библиотеката предоставя на гражданите следните възможности - не заплащат такса за
издаване на читателска карта деца от подготвителни групи, първите класове от училищата в град Добрич, групи над 10
човека. Освен това регистрацията е безплатна в дните - 2 април, 23 април, 11 май, 24 май, 1 юни, 25 септември, 1
ноември. В случаите, когато обявеният ден е почивен, безплатна регистрация се извършва предходния работен ден. През
2019 г. от безплатен абонамент се възползваха 1267 граждани / при 897 за 2018 г. Направлението се стреми да увеличава
броя на ползвателите, 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.
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РЕГИСТРИРАНИ ПОЛЗВАТЕЛИ ПО ПОЛ
Традиционно броят на регистрираните жени 2532 /при 2407 за
2018 г./ е почти два пъти по-голям, спрямо мъжете - 1240 при 1311
за 2018 г./. Отчита се намаление на мъжете над 14 г. регистрирани
ползватели. При потребителите до 14 г. тенденцията се запазва в
сравнение с предходната година - момичетата са 1023 при 997 за
2018 г., а момчетата - 848 при 766 за 2018 г.
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През 2019 г. традиционно най-много са ползвателите с висше
образование 1064 при 1031 за 2018 г., следват ползвателите със
средно образование 596 при 587 за 2018 г., а най-малко са с
основно – 312 при 266 за 2018 г. Интересен факт е, че спрямо
предходната година най-голямо е увеличението на ползвателите с
основно образование. През последните години отчитаме, че наймного четат хора с висше образование - филолози, икономисти,
историци, юристи, работници, учители, следвани от ученици от
горен курс. Характерно за отчетната година е увеличението на
регистрирани работници - 310, при 271 за 2018 г. и ученици от
горен курс – 300 при 257 за 2018 г.
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Посещенията в библиотеката са значително увеличени - с 10300 спрямо предходната година. Регистрирани са общо 94311
посещения, при 83992 за 2018 г. Посещенията в заемните за дома са 48556 при 44193 за 2018 г., посещенията в читалните са 11911
при 11522 за 2018 г., а посещенията на организираните прояви са 33844 при 28277 за 2018 г.
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ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
През 2019 г. нарастват и заетите библиотечни документи –
62078, при 57052 през 2018 г., заетите за дома са 50282, при
45773 за 2018 г., заетите в читалните – 3849 при 4336 за
2018 г., а заетите за провеждане на културно-образователни
и информационни дейности са 7947, при 6943 за 2018 г.
Увеличението се дължи най-вече на големия брой
новополучена литература, бързото ѝ достигане до
читателите, наличието на интернет каталог.
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ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ПО ЕЗИКОВ ПОКАЗАТЕЛ И СЪДЪРЖАНИЕ
Първите
три
най-заемани
заглавия
в
библиотеката
са
„Дневникът
на
един
дръндьо”
на
Джеф Кини, Разкази на Йордан Йовков и „Принцът и просякът” на Марк Твен. В Заемна за възрастни най-търсена и
четена е художествената литература - романтични и любовни романи, трилъри, български исторически романи,
пътеписи и съвременна проза. Най-предпочитани съвременни автори са Ромен Гари, Мишел Уелбек, Фредерик
Бегбеде, Амели Нотомб, Маргарет Мацантини, Харуки Мураками и др. Сред търсените автори на любовни романи
са Колийн Хувър, Джоджо Мойс, Даниел Стийл, на засилен интерес са се радвали и авторите на трилъри - Матю
Райли, Джеймс Патерсън, Джефри Арчър и др. През изминалата година читателите са заемали често „Чернобилска
молитва” на Светлана Алексиевич. От българските автори са предпочитани Георги Господинов, Захари
Карабашлиев, Здравка Евтимова, Владимир Зарев, Георги Божинов, Мария Лалева и др. Читателите са се
интересували от литература в областта на приложната психологията, религията, езотериката, търсена е
обществено-политическа и историческа литература. Предпочитани от тийнейджърите са романите на Сара Маас
„Империя на бури”, Дженифър Нивън „Всички наши места”, Катрин Арден „Мечокът и славеят” и Джон Грийн „Сняг
вали”, „Вината в нашите звезди”. Децата до 14 г. най-често са заемали „Бабата бандит” на Дейвид Уолямс, „Това е
тайна” на Ивайло Драгиев и Християна Пенева, „Топ мистериите на България” на Слави Панайотов.
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КНИГОЗАЕМАНЕ И ИЗКУСТВО

Сектори Книгозаемане и Изкуство и през отчетната 2019 г.
предложиха на ползвателите качествено и бързо обслужване с
библиотечно-информационна система е-Library Prima, както в
библиотеката, така и дистанционно, популяризираха библиотечните
услуги и дейности и насърчаваха четенето с разнообразни
информационно-библиографски дейности, организираха прояви в
помощ на образователния процес в града. Извършеният основен
ремонт на двете зали за обслужване създадоха по-добри условия и
приятна атмосфера за ползвателите.

За привличане на нови публики и предлагане на ползвателите дистанционни услуги, които им пестят време и
средства, освен преглед за налични библиотечни документи през Интернет каталога, все повече ползватели се
обслужват онлайн 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. През отчетната година чрез новата услуга
са обработени 662 онлайн заявки, като тенденцията е те да се увеличават и станат необходима част от
съвременното обслужване. През годината връзката с ползвателите, заявяващи библиотечни документи бе
поддържана най-често по електронен път, което прави услугата бърза и предпочитана, не са малко и гражданите,
които ползват телефон за справка и презаписване.
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РАБОТА С ДЕЦА
Основен приоритет на сектор Работа с деца през 2019 г. бе активна работа за привличане на децата към света на книгите,
за възпитаване любознателност и създаване на трайни навици за четене. Статистическите показатели за 2019 г. сочат
нарастване на показателите - регистрирани са 1871 читатели до 14 г., при 1763 за 2018 г.; 848 момчета и 1023 момичета;
учениците от среден курс са 595, а от начален курс са над два пъти повече – 1276. Заетите за дома библиотечни документи
в сектора са 14276 при 14005 за 2018 г., посещенията са 40981, при 35331 за 2018 г. Секторът проведе 6911 справочнобиблиографски и информационни начинания, при 11140 за 2018 г. Увеличените показатели 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 и на инициативите, разширяване кръга на партньорите, любов, всеотдайност и индивидуално
отношение към всяко дете, популяризиране дейността на сектора.
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НАСЪРЧАВАНЕ НА РАННОТО ДЕТСКО ЧЕТЕНЕ

През 2019 г. сектор Работа с деца работи активно за насърчаване на
ранното детско четене, популяризира услугите, които предоставя за
децата, инициативите и проектите по които работи, както и
фондовете си, като организира 181 разнообразни културнообразователни и информационни начинания, посетени от 12820
деца, при 10626 за 2018 г. През отчетната година 7438 възрастни са
участвали в проявите, организирани от сектора, при 5799 за 2018 г.
Библиотеката се стреми да привлича в своите прояви и родителите
с идеята, че така децата по-лесно се адаптират към библиотечната
среда. Включването на родителите спомага за тяхната мотивация да
стимулират четенето и възпитават децата си в любов към книгите.
Все по-често в библиотеката влизат родители, които придружават
децата си за заемане на книги за дома.
През 2019 г. секторът подкрепи различни национални кампании и
инициативи за насърчаване на четенето сред децата до 14 г.
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ОБЩА ЧИТАЛНЯ

И през 2019 г. сектор Обща Читалня и продължи да осъществява справочно-библиографско и информационно
обслужване, да предоставя за ползване разнообразен фонд от книги, справочници от различни отрасли на знанието
и периодични издания, комплектувани, съобразно читателските търсения. През отчетната година са заети 2128
библиотечни документи при 2180 за 2018 г. Секторът оказва консултантска помощ чрез автоматизираната
библиотечно-информационна система, БД на библиотеката, традиционните каталози и картотеки, онлайнкаталозите на други библиотеки и Интернет. Извършени са 1009 библиографски справки, при 1090 за 2018 г.,
регистрирани са 2875 посещения при 2690 за 2018 г. Секторът извършва репрографски услуги.
В помощ на формалното образование, секторът предлага по време на кандидатстудентската кампания справочници
за специалностите във висшите учебни заведения, условията и сроковете за кандидатстване и записване.
Секторът популяризира фонда като провежда през цялата година екскурзии с ББ3 и беседи при колективни
посещения, изложби, витрини нови книги, тематични витрини, литературни срещи. Организирани са разнообразни
културно-образователни
и
информационни
начинания,
посетени
от
3380
граждани.
25

МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ
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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 20 поръчки (от тях 1 по
електронен път) – към други библиотеки са направени 2 заявки и са
получени 18 библиотечни документи. Изпратените библиотечни
документи са поръчани от региона.
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КРАЕЗНАНИЕ
Най-големият краеведски център за област Добрич, сектор Краезнание продължи да събира, обработва,
съхранява и популяризира информационни русурси, свързани с миналото и настоящето на град Добрич и
Добруджа. През отчетната 2019 г. година БД „Краезнание” нарастна с 4940 автоматизирани библиографски
описания и с 1993 сводни описания. В краеведската читалня се извършва обслужване, което включва и
консултации при използване на справочния апарат в сектора, устни библиографски справки, вкл. по
телефон и електронна поща. През годината заетите библиотечни документи са 1221 при 1187 за 2018 г. Във
фонда на сектора са постъпили 81 нови книги. Посещенията в краеведската читалня са 467 при 561 за 2018
г., а устните библиографски справки – 887 при 618 за 2018 г. Организираните от сектора прояви през 2019 г.
са посетени от 3056 граждани на различна възраст, а предоставените краеведски документи са 894 т.
БИБЛИОТЕЧНА КОЛЕКЦИЯ “В СВЕТА НА ДОРА ГАБЕ”

Библиотечна колекция „В света на Дора Габе” е една от първите в страната, която съдържа книги,
фотографии, репродукции, филми, грамофонни плочи, графики, лични вещи на Дора Габе. Уникалната
библиотечна колекция непрекъснато се обогатява с нови документи и се развива като център за
популяризиране живота и творчеството на именитата добруджанска поетеса.
БИБЛИОТЕЧНА КОЛЕКЦИЯ „ПЕТЪР УВАЛИЕВ”
Регионална библиотека „Дора Габе” притежава голяма част от личната библиотека на видния български и
европейски интелектуалец Петър Увалиев и предоставя възможност за ползване на библиотечните
документи от колекцията в читалнята на сектор Краезнание. Целогодишно богатата колекцията се
популяризира сред гости от областта и страната, в нея се провеждат беседи и литературни срещи.
БИБЛИОТЕЧНА КОЛЕКЦИЯ „РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ”
Фондът от „Редки и ценни издания”, организиран на колекционен принцип, включва български старопечатни
книги, които имат съществено значение за българската история и култура, издадени до 1878 г., български и
чуждестранни издания, от края на 19 и началото на 20 век, периодични издания, справочници, карти,
документи с уникално оформление, библиофилски издания, първи издания, миниатюрни издания, книги с
автограф и др.
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА ДЕЙНОСТ
В библиотеката са извършени 21716 тематични и фактографски справки и библиографски консултации – 15195 библиографски
уточнявания, 4780 тематични справки, 118 фактографски справки и 1623 библиографски консултации. Информационнобиблиографските начинания за отчетната година са 3547.

ОНЛАЙН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ
През 2019 г. библиотеката продължи да предоставя на своите ползватели електронни
услуги - 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 email за заявени книги, презаписване на библиотечни документи, приемане предложения за
закупуване нови книги /1205/. Освен преглед за налични библиотечни документи в
интернет каталога на библиотеката читателите имат възможност за онлайн обслужване
посредством Модул "Моята библиотека” (MyLibrary) https://ilib.libdobrich.bg/ с 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.

На дистанционните ползватели се предоставя библиографска и фактографска информация, актуална информация за нови услуги,
събития, проекти и програми на библиотеката - чрез web-site www.libdobrich.bg/ и Facebook страницата на библиотеката, сайта на
Фондация „Глобални библиотеки – България”, фейсбук страниците на професионални групи и групи от града и областта, чрез
публикации в медиите, прессъобщения, интервюта, изпращане на информация до училища и детски градини, културни
институции, партньори, читатели. Ежеседмично на сайта на библиотеката се обновяват рубриките „Нашето предложение” за
читатели над 14 г. и „Препоръчано за деца”; допълва се със съдържание и се актуализира електронната услуга „Полезно за вас” –
рубрики с над 100 бързи връзки с актуална уеб информация за е-образование, е-заетост, е-култура и е-здраве; рубриката „Зелена
библиотека” с три раздела Портал за екология,
Живей зелено!, Екокалендар, която повишава информираността
на
дистанционните ползватели и съдейства за формиране на екологично мислене и култура.
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ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Центърът за информация и справочно-библиографско обслужване /ЦИСБО/ предоставя справочно-библиографска и
фактографска информация на всички ползватели, както в библиотеката, така и дистанционно, предлага 12 места за свободен
и безплатен достъп до Интернет, възможност за работа с компютър. Ежедневно Центърът оказва консултантска помощ при
търсене на информация в интернет или ползващи средствата за комуникации. Ползвателите ежедневно могат да се
информират за свободни работни места в областта, страната и чужбина. Библиотечните специалисти извършват консултации
при търсене на работа, изготвяне на документи за кандидатстване, комуникация с работодател и явяване на интервю,
провеждане на уеб интервю, създаване на обява в Интернет за търсене на работа.
Регистрираните посещения в ЦИСБО през 2019 г. са 8156 при 7864 за 2018 г. Уникалните ползватели на ЦИСБО през 2019 г.
са 183 при 208 за 2018 г. Броят на устните справки и консултации е 3734 при 3968 за 2018 г.

Паралелно със справочно-информационната и консултантска дейност се извършва
образователна и обучителна дейност. През отчетната година за работа с компютър и
търсене в Интернет индивидуално са обучени 13 ползватели. Информационната и
образователна дейност на ЦИСБО включва и провеждане на информационни дни с
изготвени от библиотекарите презентации, библиотерапии, екскурзии, ББЗ и др.
Организирани са 23 културно-образователни прояви и информационни начинания, при
които са регистрирани 490 посещения.
В интерактивната зала през отчетната година се проведоха разнообразни дейности в
подкрепа на формалното образование и на ученето през целия живот – обучения,
олимпиада по информационни технологии, викторини, литературни състезания,
презентации, прожекции и др.
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БИБЛИОТЕКАТА – КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО
И през 2019 г. библиотеката бе духовно пространство за представяне на културно-историческото наследство и среда за творчество,
креативност и себеизява на местната общност. През годината са проведени 125 културно-образователни прояви за граждани от
всички възрасти – гостуващи изложби, литературни срещи и уроци, колективни четения, премиери на книги, викторини и
литературни състезания, творчески работилници, библиотерапия, забавно-познавателни и образователни игри, прожекции на
филми, концерти. Отчетени са 335 информационни начинания – изложби и витрини нови книги, ББЗ, информационни дни,
обучителни курсове, тематични витрини, изложби на библиотечни документи, презентации, екскурзии в библиотеката. При
осъществяването на тези дейности са регистрирани 33844 посещения, при 28277 за 2018 г., заети са 7947 библиотечни документи,
при 6943 т. за 2018 г., от тях 3138 т. детска литература при 2790 т. за 2018 г.

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ
Международен ден за безопасен интернет „Заедно за по-добър интернет“,
Европейска „Седмица онлайн” (Get Online Week/ GOW) 2019, Нощ на книгите
за Хари Потър „Училище за магии и вълшебства Хогуортс“, Бисерче
вълшебно 2019, Походът на книгите / 2-23 април, 2 април - Международен
ден на детската книга, 7 април – Международен ден на здравето, 12 април Reading Rockets, Маратон на четенето по повод Международния ден на
книгата и авторското право - 23 април 2019 г., Национална библиотечна
седмица 13 – 17 май 2019 г. „Книгите са само началото...“, Нощ на
литературата 2019, 9 Май - Ден на Европа, Европейска столица на
културата, Европейска седмица на програмирането /6-21 октомври/,
Европейска година на културното наследство 2019 „Изкуства и развлечение”,
Национална седмица на четенето.
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БИБЛИОТЕЧНИ ИНИЦИАТИВИ
 Читател на годината
На 23 април – Международния ден на книгата и авторското право, библиотеката отличи за Читател на годината до 14 г. –
Калина Мирославова Савова, на 7 г., за Читател на годината - Атанас Стоянов Георгиев, на 76 г., за Най-четящ клас –
IIг клас на СУ „П.Р.Славейков”, с класен р-л Яна Вълкова, за Най-активен партньор на библиотеката - СУ „Св. Кл. Охридски”
с директор Валентина Борисова















Моето първо посещение
Екскурзия в библиотеката
Дни за безплатен абонамент
В памет на Васил Левски – презентация
Образователни уроци на Български камерен оркестър Добрич
Годишни музикални продукции
Национална олимпиада по информационни технологии - областен кръг
Седмица на българското кино в библиотеката
Извънкласни уроци в библиотеката
Интерактивна образователна игра „Търси се България“
Работилница „Роботи в библиотеката”
Беседа по повод 1 ноември – ден на народните будители
Беседа по повод 21 ноември - Ден на християнското семейство
Четене на Коледни приказки
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БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА ЧРЕЗ СПОРТ КЪМ ЗНАНИЕ

В Градски парк „Свети Георги" се проведе маратон, организиран от Александър Тодоров, Николай Георгиев от
благотворителна общност „ЧРЕЗ СПОРТ КЪМ ЗНАНИЕ” и библиотеката. Всяка завършена обиколка от 400 м в
парка бе финансирана с 1 лев от партньорите на инициативата, а със събраните средства бяха закупени нови книги
за читателите на библиотеката. В първия за Добрич благотворителен маратон се включиха 624 граждани и гости на
града, сред тях около 200 деца, които направиха общо 4 110 обиколки. На отличените библиотеката връчи Грамота
за участие, както и безплатна читателска карта.
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ПРЕМИЕРИ, ЛИТЕРАТУРНИ СРЕЩИ

През 2019 г. библиотеката организира премиера на книгата „Море под клепачите” на добруджанския
поет Йордан Кръчмаров, съвместно със Сдружение на писателите в Добрич; премиера на книгата на
Румяна Янкова „Душа на кръстопът”; представяне на „Кървавата бразда на Добруджа“ на Радостин
Мирков, десето преработено и разширено издание на Фондация „Вигория”; премиера на книгата на
Марина Константинова „Изгубената улица”; среща с Иво Инджев и представяне на неговата книга
„Измамата Сан Стефано. Руско-турската поробителна война”; литературна среща с Оля Недкова –
член на групата на разградските художници; среща с Борислава Джамбазова за „Съвременни
притчи или опити да видим Невидимия”; среща с изследователя на паранормалното Христо Нанев;
премиера на книгата на Александър Йорданов „Патриотични уроци”; представяне книгите на Драско
Закеф /литературен псевдоним на Младен Стоянов/ „Ново начало“, „Опърничавите“ и „Мечтател“;
разговор с Валентин Грандев за книгите „Как да отгледаш вегетарианец или здравословни принципи
за всеки“ и „Формулата на здравето или какво не се казва за храната” и беседа на д-р Таня
Грандева, лекар-консултант в областта на здравословния начин на живот; публични сказки по
беседи на Учителя Петър Дънов; радиожурналистът Петър Пунчев представи книгата си „Вие сте
тук“; представяне книгата на Мария Павлова „Мистерията B-files„; МЕОНЛИНА (Варта Коризян)
представи книга та си „ПЕЛАСГИТЕ – мостът между Атланти и Арийци”; Христо Милев представи
своята дебютна книга за деца „Аз съм Гунчо”; среща с варненската журналистка Наталия Бояджиева
за книгите „Светлина от Изтока" и „Лицата на Филипините”.
По инициатива на Асоциацията на българите по света, със съдействието на кметовете на общините
от Добричка област, през месец юни поети от Молдова и Украйна посетиха библиотеката, четоха
свои стихове, споделиха с публиката как пазят българските традиции далеч от родината.
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ИЗЛОЖБИ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ
За посетителите и гости на града и през 2019 г. библиотеката продължи да разкрива и
популяризира разнообразните си фондове, като експонира изложби на библиотечни
документи.
Краеведски изложби - „Видни добруджанци с принос в културата и изкуството на
Добруджа” - Тодор Добруджански, Анастас Петров и Атанас Попов; 50 години КК „Албена”
в пощенски картички; „Видни добруджанци с принос в културата и изкуството на
Добруджа” по повод 60-годишнината от рождението на Галина Дурмушлийска, 85годишнината от рождението на Петър Крумов и 90-годишнината от рождението на Райко
Тонев; 100 години футбол в Добрич - фотодокументална изложба, организирана от
Община град Добрич, библиотеката и Илия Кишишев – журналист, краевед; изложба с
трудове и материали от архива на проф. д.и.н. Петър Тодоров (1934-2014) по повод 85
години от рождението му; филателна изложба, посветена на 140-годишнината на
„Български пощи“ и от създаването на пощенска станция Добрич; „120 години земеделско
движение в Добруджа” по повод 120 години от началото на организираното земеделско
движение в България, съвместно със Земеделците от Добруджа.
През годината посетителите имаха възможност да се запознаят с богатия фонд на
библиотеката и чрез изложби на библиотечни документи по повод - 146 г. от гибелта на
Васил Левски; „Една книга – много издания” по повод 24 май - Ден на славянската
писменост, на българската просвета и култура; по повод 90 години от рождението на
големия български писател Йордан Радичков; както и „Кулинарни коледни вълшебства” в
навечерието на Коледа.
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ГОСТУВАЩИ ИЗЛОЖБИ
 Изложба детски рисунки „Да нарисуваме Здравето” в рамките на Фестивал „Здравей Здраве!”
 "Детска илюстрация" на Румен Скорчев и Росица Скорчева, събитието бе организирано със съдействието
на съпругата на художника Ели Скорчева
 Дипломна изложба на ученици от 12б клас на СУ „Св. Климент Охридски”
 Изложба от конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”, областен кръг
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ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ - СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ” НА
МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА
Библиотеката кандидатства и бе одобрена и в двете сесии на Програмата за финансова подкрепа на библиотеките, за обновяване на фондовете
им с нови заглавия и други съвременни информационни източници. Бяха закупени 2424 заглавия нова литература за деца и възрастни, българска
и чуждестранна художествена литература, както и с издания от различни отрасли на знанието.

ПРОЕКТ „GENERATION CODE”
Проектът се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” по грант SBU80018GR0042 от Посолството на САЩ за
осъществяване на дейности по програмиране. В библиотеката стартира първото обучение по програмиране с използване на робота Finch, с
ученици от четвърти клас на СУ „П.Р.Славейков”. Десетте роботчета Финч бяха предоставени от Посолството на САЩ в България и представляват
нов тип роботи за компютърно моделиране и информатика, предназначени да подпомагат овладяването на различни езици за програмиране от
детска аудитория. В обучението се включиха 11 възпитаници на СУ „П.Р.Славейков”, с обучител Димитър Георгиев. През годината се провеждаха
занимания за забавно програмиране с робота Финч с ученици. По проекта библиотеката получи дарение от шест броя програмируема
интерактивна играчка Пчела робот (Blue-Boot, Bee-Bot) и цветни подложки от винил за работа с тях, с които се проведоха занимания с деца от
детските градини.
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ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ ОТ РЕГИОНА
Библиотеката организира редица регионални дейности, съгласно договор №РД11-00-151/16.05-2019 г. с
Министерството на културата по проект „Съхраняване и популяризиране на културното наследство на
Добруджа и подобряване на библиотечно-информационното обслужване на територията на област
Добрич” :









Издаване на сборник „Хроники за възвръщането на Южна Добруджа и преселените българи севернодобруджанци”, съставител Илия Кишишев
Организиране на двудневно квалификационно обучение за новоназначени библиотекари от област
Добрич
Посещение на 15 читалищни библиотеки в областта за оказване на методическа и консултантска
помощ
Дигитализация на 744 броя микрофиши /4448 кадъра/ на в-к „Варненска поща” 1930 - 1937 г.
Закупен външен диск за пренос и съхранение на дигитализираните микрофиши
Закупуване на лаптоп за извършване на ежегодна инвентаризация на краеведския и справочен
фонд
Закупуване на мултифункционално устройство за сканиране

Библиотеката продължи да оказва методическа помощ и контрол при онлайн попълване на формуляра
за статистическа информация за 2018 г. на обществени библиотеки в Област Добрич в
Информационния регистър на обществените библиотеки на сайта на Министерство на културата.
През годината са извършени 150 консултации по телефон, e-mail или на място в библиотеката на 74
обществени библиотеки в Област Добрич.
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КВАЛИФИКАЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ
Обучение за новоназначени библиотекари от област Добрич
За подобряване на библиотечно-библиографското и информационно обслужване на жителите на
региона библиотеката организира обучение за 9 новоназначени библиотекари от областта.
Библиотечни специалисти от регионалната библиотека запознаха участниците с основни нормативни
документи, касаещи библиотечната дейност, комплектуване и организация на библиотечния фонд –
основни понятия, организация и структура, комплектуване, придобиване и сигниране на
библиотечните документи, авторски таблици и работа с тях, нареждане на библиотечния фонд,
библиографско описание, индексиране и предметизиране на библиотечните документи, библиотечни
каталози, опазване на библиотечния фонд. Във втората част на обучението библиотекарите получиха
нови знания за работа с ползватели - иновативни практики и услуги в отговор на новите читателски
нагласи и потребности, инициативи за стимулиране на ранното детско четене, дейности по опазване
и популяризиране на краеведския фонд, информационна грамотност - модел за обучение и добри
практики, работа с хора с увреждания, малцинствени групи, връзки с обществеността и разработване
на проекти.

Обучение „Библиотеките и поколение Z: предизвикателства и възможности”
В Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич се проведе обучение на тема „Библиотеките и
поколение Z: предизвикателства и възможности” с лектор Наталия Георгиева, консултант. Курсът е
част от учебната програма на Центъра за продължаващо образование на библиотекари при ББИА. В
обучението се включиха 8 библиотечни специалисти от Регионалната библиотека в Добрич.
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БИБЛИОТЕЧНИ ПРОГРАМИ
ЛЕТЕН ДЕТСКИ КЛУБ „ИГРАЙ И УЧИ“
Заниманията имат за цел да осмислят свободното време на децата през лятото,
включващ различни форми за придобиване на 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 и са регистрирани 627
посещения на различните занятия. По време на летния клуб децата четоха,
преразказваха, съчиняваха свои приказки, рисуваха, гледаха филми,
забавляваха се с различни познавателни и образователни игри, споделяха,
създаваха приятелства. В дейностите се включиха и двама доброволци.
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 по-пълноценно 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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ПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА
Дейностите на библиотеката през 2019 г. се осъществиха и вследствие на добрите партньорски взаимоотношения с
Министерство на културата, Община град Добрич, Дирекция “Хуманитарни дейности”, ББИА, Фондация „Глобални
библиотеки – България”, Сдружение на писателите – Добрич, Дружество на краеведите „Отец Павел Атанасов”, ОМЦ
„Захари Стоянов”, РУО на МОН, фирма СофтЛиб, училищата и детските градини в град Добрич, Детски общински съвет,
Блатогворителна инициатива „Чрез спорт към знание”, Фондация „Вигория”, ДЦВХУ към ЦПЗ "Д-р Петър Станчев",
издателства, 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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