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ОСНОВНА ЦЕЛ  
 
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” - ПРОСТРАНСТВО ЗА ВСЕКИ 

  

 
ВОДЕЩИ ЗАДАЧИ  

 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 на библиотечния фонд 

 Комплектуване, библиографски подбор, набавяне и каталогизация на библиотечни документи, ретроконверсия и инвентаризация  

на части от фонда, редакция на електронния каталог  

 Качествено и бързо предоставяне на библиотечно-библиографска и обществено-полезна информация 

 Увеличаване броя на ползвателите на е-услуги 

 Стимулиране на четенето със специално внимание към децата и тийнейджърите 

 Въвеждане на нови онлайн инициативи в подкрепа на четенето  

 Дейности в подкрепа на формалното и неформалното образование, на ученето през целия живот 

 Участие в общински, национални и международни инициативи и кампании 

 Дигитализация на краеведски библиотечни документи 

 Реализиране на текущи програми и разработване на нови проектни предложения 

 Осъществяване на експертно-консултантска и методическа дейност за библиотеките в областта 

 Повишаване квалификацията на персонала 

 



  
  

  

   

 

 

СОФТУЕР ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ПРОЦЕСИ НА 

РЕГИСТРАЦИЯ, ИНВЕНТИРАНЕ И КАТАЛОГИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИ 

ДОКУМЕНТИ 

  

Към електронния каталог на библиотеката са добавени библиографските записи на 

некнижните библиотечни документи и периодичните издания от библиотечния фонд, с 

което приключва процеса на адаптиране на електронния каталог към библиотечна 

система e-Lib Prima. Чрез нея са направени библиографските описания на всички 

видове придобити през 2020 г. библиотечни документи. 

 

Регистрацията и каталогизацията на библиотечните документи през годината е 

извършена чрез обновена версия на библиотечна система e-Lib Prima. Актуализиран е 

графичния вид на Книгата за движение на библиотечния фонд. 

 

Инветаризациите на справочните и краеведски издания са реализирани със софтуера 

за автоматизирана инвентаризация на библиотечни документи. 
 

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

ПОКУПКА НА КНИГИ 

През годината са закупени  4931 заглавия на информационни ресурси в 6128 тома. Направени са 7 покупки на 

търсена от ползвателите литература от 7 доставчика – издателства, книжарници, организации. 

 

Библиотеката участва в конкурсна сесия по Програма на Министерство на културата за финансова подкрепа на 

библиотеките при обновяването на фондовете им с информационни източници - „Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и информираност” на стойност  25 000 лв., с които са закупени 2412 

информационни ресурса.  

 

Във връзка с участието на библиотеката в инициативата „Бисерче вълшебно” са закупени 16 препоръчани 

заглавия. 

Набавянето на библиотечни документи е извършено съобразно политиката на комплектуване, текущото 

проучване на читателското търсене и заявените от ползвателите интереси към определени заглавия. 

Информацията се събира в секторите за обслужване и чрез рубриката „Искам да прочета” на сайта на 

библиотеката.  

 

Във връзка с възникналата през месец март 2020 г. извънредна епидемиологична обстановка, както и с 

въведените противоепидемични мерки, до края на годината е ограничено ползването на абонираните за 2020 г. 

периодични издания.  
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 През годината чрез абонамент и като дарение са получени 87 заглавия на периодични издания. Като дарение - 20, 

от които 14 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.  

 

 В резултат на проведената през 2020 г. абонаментна кампания в условията на епидемиологична обстановка и 

след редуциране на заглавията, за 2021 г. са абонирани 53 заглавия на периодични издания, чийто доставчици са 

„Доби Прес” ЕООД и „Български пощи” ЕАД, включително изданието на Национална 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  
   

  

  

   

 

 

ДАРЕНИЯ 

книги 

период. изд. 

др. книжни издания 

некнижни б.д. 

материални и 
финансови 

Поради настъпилата епидемиологична криза, през годината в 

библиотеката са постъпили по-малко дарения - 162 дарения от 143 частни 

лица, институции, организации. Постъпват множество дарения, сред 

които: Сдружение „Частна профилирана гимназия по туризъм и 

предприемачество “Райко Цончев“ – 131 заглавия на френски език; г-жа 

Красимира Фотева-Йотова – 139 книги, вкл. с краеведска тематика; Хор 

„Добруджански звуци“ –108 бр. афиши, покани, грамофонни плочи и други 

документи, свързани с историята на хора; Издателство „Матадор 74“ – 47 

бр. от книгата на Илия Кишишев „Хроники за възвръщането на Южна 

Добруджа и преселените българи – севернодобруджанци“; г-н Хараламби 

Овчаров – 27 книги с краеведска тематика; фирма „Нилекта Принт“ ООД – 

200 бр. книгоразделители и 100 бр. покани, във връзка с честването на 70 

години от създаването на библиотеката; Фондация „Вигория“ – 40 

екземпляра на нови книги за библиотеките от областта; книги от български 

автори и много  други.     

  

Като книгообмен от други библиотеки са получени книжни документи от Университетската библиотека при 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, библиотеката на Нов български университет, Регионални библиотеки гр. 

Габрово и гр. Смолян, НЧ „Паисий Хилендарски - 1870“ гр. Балчик. Книгата на Илия Кишишев „Хроники за 

възвръщането на Южна Добруджа и преселените българи – севернодобруджанци“ и на Станислав 

Ваклинов „Гласът на ангелчето“ са изпратени като книгообмен на 37 библиотеки от страната. 
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НАБАВЯНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД 

През 2020 г. във фонда са постъпили и регистрирани 6128 т. библиотечни документи.  
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 На 31.12.2020 г. библиотечният фонд съдържа 406 703 тома библиотечни документи. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ДВИЖЕНИЕТО НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД 

КАТАЛОГИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

През 2020 г. всички видови библиотечни документи са регистрирани и каталогизирани чрез библиотечна 

система e-Lib Prima. 
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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“ и на Характеристиката на библиотечния фонд. 

Прочистените поради изтекъл срок на съхранение периодични издания са бракувани. Една част са 

предадени за преразпределение, а друга - на фирма за вторични суровини. 

  

Съобразно Режима за съхранение на периодичните издания са подвързани 228 тома периодични 

издания, съхранявани в сектор Обща читалня.  

 

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  Досието “Гражданска 

защита” с регистрираните и инвентирани през 2019 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 заглавия чрез замяна с библиографски 

идентични екземпляри. 
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 През 2020 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”. 
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ВТОРИЧЕН ПОДБОР, ПРОЧИСТВАНЕ И ОТЧИСЛЯВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД 

Проведени 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 1980 г. 

 

Ежегодната инвентаризация на колекциите от справочни и краеведски издания е 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, библиотеката продължава дейностите по  

дигитализирането на краеведски документи.  

 

През 2020 г. е възложена дигитализацията на 522  

бр. микрофиши /3111 кадъра/, от тях 404 бр. със средства на 

Министерство на културата и 118 със собствени средства. 

Дисковият масив на DB (data base) – center за съхранение на 

данни е увеличен с 2 броя твърди дискове. Допълнително се 

обработени 5160 файла дигитализирани микрофиши. 

 

Дигитализирани са общо 12415 файла, в т.ч.  

от в-к „Добруджанска трибуна”,дек. 1951 - 1952 г. - 317 файла), 

фотографии – 462 файла, книги - 3955 файла, книги с автограф 

- 46 файла, инвентарни книги – 7635 файла. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННО-ТЪРСЕЩИТЕ СИСТЕМИ  

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ 

ЕЛЕКТРОННИ КАРТОТЕКИ 

ТРАДИЦИОННИ КАТАЛОЗИ 

РЕТРОКОНВЕРСИЯ  НА ТРАДИЦИОННИТЕ КАТАЛОЗИ 

Извършена е ретроконверсия на каталожните картички на библиотечните документи, регистрирани 1979 г., 

както и по-голяма част от ретроконверсията на каталожните картички на библиотечните документи 

регистрирани през 1978 г.  

Традиционният Своден каталог на периодичните издания от библиотечния фонд е актуализиран.  

Обемът на електронния каталог е нарастнал с новосъздадените и редактирани библиографски записи на 

придобитите през годината информационни ресурси, както и със записите, създадени в резултат 

ретроконверсия на традиционните каталози - на библиотечни документи регистрирани през 1978 г. и 1979 г. и 

на библиотечни документи заети и върнати от ползватели, които нямат библиографски записи в електронния 

каталог.  

Достигнатият обем на електронните картотеки  е 123 464 библиографски записа. 
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С цел увеличаване броя на регистрираните 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. 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 2020 г. от безплатен 

абонамент са се възползвали 517 граждани.  

Поради пандемията от Ковид 19, библиотеката отчита 

през 2020 г. понижени показатели на регистрираните 

ползватели - със 1001 по-малко спрямо 2019 г. 

Занижението е както при деца до 14 г., така и при 

възрастните читатели, като спадът на регистрираните 

деца е доста по-голям в сравнение с регистрираните над 

14 г. Общият брой на регистрираните потребители е 

2842, 1101 до 14 г. и 1741 над 14 г.  

РЕГИСТРИРАНИ ПОЛЗВАТЕЛИ ПО ВЪЗРАСТ 
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РЕГИСТРИРАНИ ПОЛЗВАТЕЛИ ПО ПОЛ    
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През 2020 г. най-много са ползвателите с висше 

образование - 926, следват ползвателите със средно 

образование - 586, а най-малко са с основно – 229. През 

последните години най-много за дома заемат филолози, 

следвани от работници, учители, ученици от горен курс.  

Традиционно броят на регистрираните жени /1957/ е 

почти два пъти по-голям спрямо мъжете /885/. При деца 

до 14 г. съотношението почти се запазва спрямо 2019 г. - 

момичетата са 616, а момчетата – 485. При читатели над 

14 г. – жените са 1341, а мъжете - 400. 
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Въпреки пандемичната обстановка, през 2020 г. посещенията в библиотеката са 60224 /в заемните за дома - 

39719, в читалните - 2871, на организираните прояви – 17634/.  
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ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ 

Броят на заетите библиотечни документи е 54628, заетите 

за дома са 50443, заетите в читалните – 1694, а заетите 

при провеждане на културно-образователни и 

информационни дейности са 2491. Увеличението на 

заетите за дома се дължи най-вече на заемане на повече 

книги при всяко посещение, повече време за четене, на 

големия брой новополучена литература, бързото ѝ 

достигане до читателите, наличието на интернет каталог.  

При възрастните читатели най-търсени заглавия от българската литература са „Живот в скалите 

на Мария Лалева, „Стопанката на Господ“ на Розмари де Мео, „Стефан Данаилов – Романът на 

моя живот“ от Стефан Данаилов и Георги Тошев и др. Сред най-четените български автори са 

Георги Господинов, Неда Антонова, Здравка Евтимова и др. Читателите са предпочитали от 

чуждестранната литература „Където пеят раците“ на Дилия Оуенс, „Люляковите момичета“ на 

Марта Хол Кели. Сред търсените чуждестранни автори са Кен Фолет,  Лий Чайлд, Матю Райли, 

Мери Хигинс Кларк, Нора Робъртс, Сюзън Елизабет Филипс, Даниел Стийл.  

ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ  ПО ЕЗИКОВ ПОКАЗАТЕЛ И СЪДЪРЖАНИЕ  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Заети общо Заети б.д. 
за дома 

Заети б.д. в 
читалните  

Заети б.д. 
при прояви 

2019 г. 

2020 г. 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ”   ОТЧЕТ 2020 

И през 2020 г., най-много от заетата литература след български език е на английски, следвана от руски, немски, френски и др.  

Тийнейджърите са предпочели автори като Ю Несбьо, Джеймс Патерсън и др., най-често са заемали „Тази книга е тайна“ – 

първата книга на Айде БГ, „Топ мистериите на света“ на Слави Панайотов, поредицата: „Моите мили съседи“ от Гордана 

Малетич, „Хари Потър и философският камък“ от Джоан Роулинг, „Лисиче в снега“ на Холи Уеб и др. 



КНИГОЗАЕМАНЕ И ИЗКУСТВО 
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Следвайки инструкциите за безопасност в условия на пандемия, сектори 

Книгозаемане и Изкуство предлагат на ползвателите качествено и бързо 

обслужване с библиотечно-информационна система е-Library Prima, както в 

библиотеката, така и дистанционно, увеличавайки броя на дистанционните 

ползватели, популяризират библиотечните услуги и дейности и насърчават 

четенето с разнообразни информационно-библиографски дейности, организират 

прояви в помощ на образователния процес в града и областта.  

 

За привличане на нови публики и предлагане на дистанционни услуги, 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, което 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 е-услугата са 

обработени 1253 онлайн заявки, като тенденцията е те да се увеличават и станат 

необходима част от съвременното обслужване. През годината връзката с 

ползвателите, заявяващи библиотечни документи е поддържана най-често по 

електронен път, не са малко и гражданите, които ползват телефон за справки и 

презаписване 058/602574. 
 



Основен приоритет на сектора през годината е активна работа в онлайн среда за привличане на децата към света 

на книгите. Статистическите показатели отчитат брой ученици от среден курс - 382, а от начален курс са почти два 

пъти повече – 719. Заетите за дома библиотечни документи в сектора са 9366, посещенията са 15737. Секторът 

работи активно онлайн за насърчаване на ранното детско четене, популяризира услугите и инициативите за деца, 

както и фондовете си, като организира 94 разнообразни културно-образователни и информационни начинания, 

посетени от 5333 деца. Стреми се да привлича родителите с идеята, че така децата по-лесно се адаптират към 

библиотечната среда.  

РАБОТА С ДЕЦА 
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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 по МЗС са изпълнени 

общо 28 поръчки (от тях 1 по електронен път) – към други 

библиотеки са изпълнени 2 заявки и са получени 26 от 

библиотеки в страната. По ММЗ е изпълнена 1 поръчка по 

електронен път.  
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Секторът извършва справочно-библиографско и информационно обслужване с променливо 

работно време поради липсата на технически средства за дезинфекция на периодичните издания. 

Времето, в което читалнята е отворена за ползватели, се предоставят книги и справочници от 

различни отрасли на знанието, преминаващи през 72 часова карантина. През отчетната година са 

заети 948 библиотечни документи. При търсене на определени заглавия или информация по тема 

секторът оказва консултантска помощ чрез автоматизираната библиотечно-информационна 

система, БД на библиотеката, традиционните каталози и картотеки, онлайн-каталозите на други 

библиотеки и Интернет. Извършени са 733 библиографски справки, регистрирани са 826  

посещения. Секторът извършва репрографски услуги /1298 копия.  

 
 

  

 



Една от първите в страната, колекцията съхранява 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.  

КРАЕЗНАНИЕ 

Събира, обработва, съхранява и популяризира информационни русурси, свързани с миналото и 

настоящето на град Добрич и Добруджа, предоставя консултации, устни библиографски справки, 

справки по телефона и чрез електронна поща. Поради пандемията обслужва ползватели през по-

малка част от годината, заетите библиотечни документи са 454, посещенията са 148, а устните 

библиографски справки – 384. Епидемиологичната обстановка наложи увеличаване на 

електронните услуги – 19, за читатели от града, страната и чужбина. 

БИБЛИОТЕЧНА КОЛЕКЦИЯ “В СВЕТА НА ДОРА ГАБЕ” 
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БИБЛИОТЕЧНА КОЛЕКЦИЯ „ПЕТЪР УВАЛИЕВ” 

Съдържа голяма част от личната библиотека на видния български интелектуалец Петър Увалиев. 

Богатата колекцията се популяризира, в нея се провеждат беседи и литературни срещи, а 

документите се предоставят за ползване на място в библиотеката.  

Организирана на колекционен принцип, включва български старопечатни книги, издадени до  

1878 г., български и чуждестранни издания от кр. на XIX и нач. на XX в., периодични издания, 

справочници, карти, документи с уникално оформление, библиофилски издания, миниатюрни 

издания и др. През годината на посещение в библиотеката бе г-н Емил Радев, член на 

Европейския парламент от ЕНП/ГЕРБ и посланик на библиотеките в ЕП, по повод дарение, което 

евродепутатът направи за читателите. 

БИБЛИОТЕЧНА КОЛЕКЦИЯ „РЕДКИ И ЦЕННИ ИЗДАНИЯ” 



 
 
 

  

През отчетната година, в библиотеката са извършени 16351 тематични и фактографски справки и библиографски 

консултации в т.ч. 13741 библиографски уточнявания, 2252 тематични справки, 31 фактографски справки и 327 

библиографски консултации. Информационно-библиографските начинания са 4087.  

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА ДЕЙНОСТ  

ОНЛАЙН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ 
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Библиотеката предоставя на своите ползватели повече електронни услуги /3026 

при 1205 за 2019 г./ - 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. Освен преглед за налични библиотечни документи в интернет 

каталога на библиотеката читателите имат възможност за онлайн обслужване 

посредством Модул (MyLibrary) https://ilib.libdobrich.bg/  с достъп до личен 

читателски картон, възможност за онлайн - презаписване на заета литература, 

запазване на литература и др. Ежеседмично на сайта се обновяват рубриките 

„Нашето предложение” и „Препоръчано за деца”; актуализира се електронната 

услуга „Полезно за вас” – над 100 бързи връзки с актуална уеб информация за 

е-образование, е-заетост, е-култура, е-здраве и др. 

За подобряване библиотечно-библиографското и информационно обслужване и 

в помощ на новоназначените библиотекари в областта, на сайта на 

библиотеката е публикувана полезна професионална информация /рубрика Е-

услуги, подрубрика В помощ на библиотекаря 
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Обученията по начална компютърна грамотност през последните години са 

индивидуални - ползвателите се учат как да сърфират в Интернет, да 

търсят работа, да изготвят CV и мотивационно писмо и др. През отчетната 

година за работа с компютър и търсене в Интернет индивидуално са 

обучени 4 ползватели. Информационната и образователна дейност на 

ЦИСБО включва и провеждане на информационни дни с презентации, 

екскурзии, ББЗ и др. Организирани са 6 културно-образователни и 

информационни начинания, регистрирани са 104 посещения.  

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. 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. С цел предотвратяване разпространението на вируса, секторът през по-голямата част от 

годината е затворен за ползване на компютри, а само за справки и консултации. Регистрираните посещения са 

1713, уникалните ползватели - 53, а устните справки и консултации - 1150.  
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В интерактивната зала през отчетната година са проведени разнообразни дейности в подкрепа на формалното и 

неформалното образование. 



Социалното дистанциране промени живота на всички нас. В условия на социална изолация четенето доказа, че е от 

изключителна важност. Библиотеката се изправи пред ново предизвикателство, а работата ѝ в дистанционен режим придобива 

огромно значение за нейните читатели и потенциални ползватели. Много голяма част от дейността си в новите условия 

библиотека реализира с помощта на съвременните информационни технологии. 

 

В дните, когато институцията е затворена за читатели, библиотечните специалисти извършват всички онези дейности, които 

остават невидими за посетителите – инвентаризация, регистрация, инвентиране и каталогизация на новополучени документи, 

ретроконверсия на изданията, инвентирани преди 1980 г., преглед и аналитично описание на периодичните издания, 

дигитализация, профилактика на фондовете, активна комуникация с читателите чрез чат, имейл, телефон.  

 

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на 

Националния оперативен щаб, през 2020 г. се въвеждат редица промени в режима на обслужване на ползвателите, при 

спазване на всички въведени противоепидемични мерки. Върнатите библиотечни документи се изолират за 72-часова 

карантина, преди да бъдат предоставени за ново ползване. Залите за обслужване се дезинфекцират и с UVC лампи. 
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ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ 

 



Библиотечният сайт предлага: 

Полезно за вас  с над 90 бързи връзки с полезна уеб информация за култура, здраве, 

образование и заетост 

Фотогалерия представя стари фотографии от Стария Добрич, В света на Дора Габе, 100 

години футбол в Добрич 

Дигитална библиотека съдържа пълнотекстово съдържание на периодични издания от 

1902 до 1923 г.; части от книги; статии; разкази и стихове на тема Добричка епопея 1916 г.; 

Възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България 1940 г.; материали, 

свързани с празници и обичаи в Някогашна Добруджа 

Електронният каталог включва описания на книги на български и чужди езици постъпили 

в библиотеката от 1978 г. вкл. до днес, графични, картографски и нотни издания, 

репродукции, филми, звукозаписи, фотографски издания и електронни ресурси, всички 

съхранявани в библиотеката периодични издания. Регистрираните ползватели имат 

възможност за онлайн обслужване посредством Модул MyLibrary - онлайн презаписване 

на заета литература, заявка за литература и др.  

 

Във време на социална изолация, са подготвени и публикувани на сайта  и на фейсбук 

страницата образователни и информационни материали, видеа с четене на текстове за 

деца и възрастни в поредици - Походът на книгите продължава…, Усмивки от старите 

вестници, Препоръчваме ви нещо за четене и др.  
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ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ 
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Национален маратон на четенето /2 - 23 април/: 

По повод 2 април - Международния ден на детската книга и 215 години от рождението на Андерсен - на сайта и фейсбук 

страницата е публикувано видео с четене на приказката на Ханс Кристиан Андерсен „Малката русалка“.  

Чрез библиотечния сайт и фейсбук страницата са публикувани видео поредици „Имало едно време…“,„Когато играчките не 

спят…“ и др.  

Регионална библиотека „Дора Габе“ се включва в 15-то издание на Националния Маратон на четенето /23 април/, който се 

провежда онлайн, с над 70 участници - ученици, преподаватели, добрички писатели, библиотекари. През празничния ден на 

сайта и фейсбук страницата са публикувани 11 видеа, изпратени от участниците. 

  

Във връзка с отбелязването на 70-годишнината от основаването на библиотеката като част от планираните дейности е 

заснемането на 360º 3D висококачествена виртуална разходка из библиотеката в Google Street View технология, представена 

чрез библиотечния сайт.  

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ”   ОТЧЕТ 2020 

ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ 

 

https://www.google.bg/maps/@43.5680344,27.8253514,3a,75y,245.02h,75.19t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNg7fLqo3TKClcEvofCA-WHOGYRXhU-e7WA_0Fg!2e10!3e12!7i9626!8i4813?hl=bg
https://www.google.bg/maps/@43.5680344,27.8253514,3a,75y,245.02h,75.19t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNg7fLqo3TKClcEvofCA-WHOGYRXhU-e7WA_0Fg!2e10!3e12!7i9626!8i4813?hl=bg
https://www.google.bg/maps/@43.5680344,27.8253514,3a,75y,245.02h,75.19t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNg7fLqo3TKClcEvofCA-WHOGYRXhU-e7WA_0Fg!2e10!3e12!7i9626!8i4813?hl=bg
https://www.google.bg/maps/@43.5680344,27.8253514,3a,75y,245.02h,75.19t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNg7fLqo3TKClcEvofCA-WHOGYRXhU-e7WA_0Fg!2e10!3e12!7i9626!8i4813?hl=bg


 
 
 
 

Международен ден за безопасен интернет „Заедно за по-добър 

интернет“, Европейска „Седмица онлайн” (Get Online Week/ 

GOW), Нощ на книгите за Хари Потър, Бисерче вълшебно, 

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 /23 април/,  

Нощ на литературата, 9 Май - Ден на Европа, Европейска 

столица на културата, Европейска седмица на програмирането и 

др. 

Въпреки пандемията, библиотеката организира за местната общност различни културни, образователни и 

информационни прояви - изложби, литературни срещи и уроци, премиери на книги, онлайн представяния на 

книги, витрини нови книги, ББЗ, информационни дни, обучителни курсове, тематични витрини, изложби на 

библиотечни документи, презентации, екскурзии в библиотеката и др. Отчетени са 254 начинания – 94 за деца 

до 14 г. и 160 за възрастни, регистрирани са 17634 посещения, заети са 2491 библиотечни документи, от тях 

1083 т. детска литература. 

БИБЛИОТЕКАТА – КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО 

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ”   ОТЧЕТ 2020 



БИБЛИОТЕЧНИ ИНИЦИАТИВИ 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ”   ОТЧЕТ 2020 

 

По традиция, на Международния ден на книгата и авторското 

право, библиотеката отличава Читател на годината, в 

категории - до 14 г. и над 14 г., Най-четящ клас и Най-активен 

партньор. През 2020 г. е добавено и отличие за Най-четящо 

семейство. Грамоти и подаръци получиха Анелия Христова 

Енчева,  II кл. на ОУ „Христо Ботев“ - Читател на годината; 

Минчо Петров Минчев на 66 г. - Читател на годината; Vа клас 

на СУ „Св. Кл. Охридски“, с кл. ръководител Радостина 

Калчева - Най-четящ клас; ДГ №8 „Бодра смяна“, с директор 

Кристина Фотева - Най-активен партньор; Венета, Георги и 

децата им Ерин и Перун Василеви - Най-четящо 

семемейство.  

Библиотеката се включва в проявите, организирани от  община 

град Генерал Тошево по повод 80 години от възвръщането на 

Южна Добруджа към България – откриване на 

фотодокументална изложба и представяне сборника на Илия 

Кишишев „Хроники за възвръщането на Южна Добруджа и 

преселените българи - севернодобруджанци”.  

През годината е открита фотодокументална изложба, 

посветена на 70-годишнината от основаването на 

библиотеката и 150 години Библиотечно дело в град Добрич. 



БИБЛИОТЕЧНИ ИНИЦИАТИВИ 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ”   ОТЧЕТ 2020 

Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич със съдействието на г-н Емил Радев, член на Европейския парламент от ЕНП/ 

ГЕРБ и посланик на библиотеките в ЕП, организира Конкурс за детска рисунка/колаж „Нарисувай ми вълшебство“ за деца на 

възраст от 5 до 14 г. и Конкурс за кратко видео „Моят любим литературен герой“ за ученици на възраст 15 – 19 г. Целта на 

конкурсите е да провокира у децата и учениците интерес към книгата и четенето. В конкурса за детска рикунка/колаж се 

включват 133 деца от 22 образователни институции – детски градини, училища, специализирани центрове за личностно 

развитие на деца от град Добрич, областта и страната. Конкурсът за кратко видео провокира участници от ЕГ „Гео Милев“ 

Добрич и Дневен център за деца с увреждания „Надежда“, които разказват чрез видео за своя любим литературен герой.  
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В Градски парк „Свети Георги“ в град Добрич е проведен втори благотворителен маратон, организиран от 

благотворителна общност „ЧРЕЗ СПОРТ КЪМ ЗНАНИЕ” и Регионална библиотека „Дора Габе”, с инициатор Николай 

Георгиев. Всяка завършена обиколка от 400 м. в парка е финансирана от партньорите на проявата, а със събраните 

средства са закупени нови книги за читателите на регионалната библиотека. В благотворителния маратон се включват 

211 граждани на Добрич, с направени 2184 обиколки.  

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА ЧРЕЗ СПОРТ КЪМ ЗНАНИЕ II 

 



  

  

 

ПРОЕКТИ 

 

 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ”   ОТЧЕТ 2020 

ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ - СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ   
 

ПРОЕКТ „БИБЛИОТЕКАТА – КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ВДЪХНОВЕНИЕ” 70 ГОДИНИ ОТ 

СЪЗДАВАНЕТО НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ” И 150 Г. БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО В ГР. ДОБРИЧ 

СЪГЛАСНО ДОГОВОР №РД11-06-358/13.10.2019 г. С МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА. 

  

 Издаден е сборник „Регионална библиотека „Дора Габе“ Добрич – Пространство за всеки“, 

хронологично проследяващ основни стъпки на развитие, иновативни решения и знакови 

събития, реализирани проекти и програми, допринесли за утвърждаването на библиотеката 

като съвременна, динамична и достъпна, ориентирана към потребностите на местната 

общност. Съставители Галя Маринова и Тонка Иванова, редактор Невяна Христова. Книгата 

е издадена и с финансовата подкрепа на Община град Добрич. 

 

 Организирано и проведено онлайн обучение за повишаване професионалната 

квалификация на библиотекари от град Добрич и областта. В иновативното двудневно 

квалификационно обучение се включват 14 библиотекари, вкл. новоназначени, от град 

Добрич и общините Балчик, Шабла, Тервел, Ген. Тошево, с обучители - библиотекари от 

регионалната библиотека с опит в професията и преподаването.  

 

 Възложена е дигитализацията на 522 броя микрофиши на краеведски вестиници и списания, 

излизали от 1886 до 1954 г.  

 

 Преоборудван е сектор Краезнание с компютърна техника за качествено и бързо 

обслужване, съответстващо на съвременните информационни потребности на ползвателите. 

 

 
 



Библиотеката продължи работа по целогодишните библиотечни програми 

„Детство мое” и „Различията ни обединяват” в подкрепа на образованието, 

насърчаване на грамотността и четенето сред различни целеви групи. С цел 

предпазване здравето на децата, през 2020 г. Летен детски клуб „Играй и учи“ 

не е проведен. 
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БИБЛИОТЕЧНИ ПРОГРАМИ 

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.  



НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ФОРУМИ  
 

Национален онлайн форум „Библиотеките: Умения за 21 век”., организиран от Фондация „Глобални библиотеки 

- България”. София, 24 ноем. 2020 г. 

 

Национален онлайн форум „COVID-19: отговорът на библиотеките” по повод 11 май, професионалният празник 

на българския библиотекар, организиран от Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Регионална 

библиотека „Дора Габе” се включи във форума с доклад на директора Невяна Христова, представящ дейността 

на библиотеката по време на пандемия. София, 11 май 2020 г. 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Практически семинар на тема Авторски права и дигитални колекции в споделеното културно наследство на 

Европеана. Методики и практики. Регионална библиотека „Пенчо Славейков” Варна, 24-25.02.2020 г. 

32 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ”   ОТЧЕТ 2020 



ПАРТНЬОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА 

За успешното реализиране на всички дейности на библиотеката през 2020 г. спомагат и добрите партньорски 

взаимоотношения с Министерството на културата, Община град Добрич, Дирекция “Хуманитарни дейности”, 

Българска библиотечно-информационна асоциация, Фондация „Глобални библиотеки – България”, 

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Сдружение на писателите – Добрич, фирма СофтЛиб, 

училищата и детските градини в град Добрич, Художествена галерия Добрич, Благотворителна инициатива 

„ЧРЕЗ СПОРТ КЪМ ЗНАНИЕ”, ДЦВХУ към ЦПЗ "Д-р Петър Станчев", издателства, медийни партньори и др.   

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ”   ОТЧЕТ 2020 

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

 

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

office@libdobrich.bg      https://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 

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

