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У В О Д 

 

    През 2021 г. Регионална библиотека „Гео Милев“- гр. Монтана продължи 

да функционира като институция, която успешно изпълнява  функции, 

свързани с предоставянето на информационни ресурси и услуги  за своите 

потребители. Въпреки ограниченията, свързани в пандемията, успешно се 

изпълняваха дейности, свързани с удовлетворяването на образователните, 

информационни, културни и социални потребности на ползвателите. 

Усилията на екипа от библиотечни специалисти бяха насочени в 

реализацията на дейности в следните приоритетни области: 

Обновяване на библиотечните колекции с нови информационни източници; 

Предоставяне на иновативни услуги, базирани на новите информационни и 

комуникационни технологии, които да отговарят на нуждите на 

потребителите и да покриват критериите за модерно и ефективно обслужване. 

    Стремежът е местната общност да разпознава РБ„Гео Милев“  като най- 

богатият и универсален  информационно- образователен и културен център с 

широк спектър от разнообразни услуги. 

През 2021 г. работихме за: 

• Оптимизиране организацията на комплектуване, поддържане, 

обогатяване подръчните и специализирани библиотечни  фондове и 

информационно- тьрсещите системи; 

• Привличане на повече потребители на библиотечни услуги; 

• Предоставяне на иновативни библиотечно- информационни услуги, 

адекватни на   нуждите на обществото и работа в он-лайн среда. 

• Изграждане на информационни умения у ползвателите; 
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• Внедряване на нови форми и практики в работата на библиотеката като 

образователен, културен и информационен център, а също така и като 

активен посредник между информацията и потребителите. 

• Участие в национални  и регионални проекти и програми. 

Наложилата се  коренна промяна още  от 2020 г. в дейността библиотеката 

значително увеличи броя и качеството на дистанционните услуги,  наред с 

традиционните такива.  

 

I. КОМПЛЕКТУВАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 

ФОНДА 

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД 

Комплектуването, организацията и опазването на библиотечния фонд е 

първостепенна задача на Регионална библиотека „Гео Милев“. Дейността на 

сътрудниците на отдел КОК и на екипа на библиотеката е насочена към  

поддържане на актуален и добре организиран фонд, обновяване на 

колекциите и опазване и съхранение на библиотечните документи. 

През 2021 г. тази дейност на библиотеката е осъществена чрез обновяване на 

фонда с 3915 т. нови библиотечни документи, прочистване и отчисляване на 

960 т., физическото опазване и съхраняване на библиотечните материали, 

организация на фонда и обновяване на пространствата в библиотеката. 

В края на годината наличността на библиотечния фонд е 188 170 т. 

I.1 КОМПЛЕКТУВАНЕ  

Комплектуването на библиотечния фонд през 2021 г. се осъществи чрез 

закупуване на библиотечни документи със средства от бюджета на 

библиотеката, реализиране на  Проект „Българските  библиотеки – 

съвременни центрове за четене и информираност“ и дарения от автори, 

читатели и издателства.   

Набавени са 3915 т. библиотечни материали  на стойност 48918,95 лв.  
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От тях:  Закупени –2528 т. на стойност 31989, 78 лв. 

              Дарения – 1288 т. на стойност 14771,91 лв. 

              Периодични издания - 64 т. на стойност 1868,32лв. 

             Заменени - 35 т. на стойност 288,94 лв. 
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Анализът на комплектуването през 2021 г. показва тенденция към закупуване 

на библиотечни документи за сметка на даренията и възможност за подбор и 

обогатяване на библиотечния фонд  с литература от всички области на 

знанието, библиографски и краеведски изследвания, ценни справочни 

издания, речници, учебници от различни висши учебни заведения, учебно-

помощна и научно– популярна и художествена литература за деца и за 

възрастни от български и чуждестранни автори, учебни помагала и 

ръководства и стойностна художествена  литература.  

Новите книги са купувани предимно от Университетско издателство, 

издателства Сиела и Изток-Запад.               

 I.2 РЕГИСТРАЦИЯ И ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИТЕ 

 Новополучените библиотечни документи са регистрирани общо и 

индивидуално в съответствие с Наредбата за запазване на библиотечните 

фондове. Съставени са 46 акта за придобиване на библиотечни документи без 

първичен съпроводителен документ и списъци на новопостъпилите 

документи, от които 1 Акт за инвентиран абонамент, 1 Акт за книги получени 

по книгообмен и 2 Акта на книги, получени като депозит от НБКМ. 

Постъпилите първични съпроводителни документи (фактури) в библиотеката 
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са 12 броя. Книгите за движение на библиотечния фонд са приключвани 

тримесечно и годишно. Отразени са всички промени по движението на 

фондовете - пренасочване на документи по отдели, прекласиране  и 

отчисления, както и електронната инвентарна книга.   

   Новополучените библиотечни документи са издирени в каталозите на 

библиотеката, обработени са аналитико-синтетично и технически и са 

предадени на структурните звена.   

Изработени са отчети и тримесечни и годишни справки за счетоводството на 

библиотеката. 

I.3 КАТАЛОГИЗИРАНЕ 

В електронния каталог са въведени книгите и некнижните носители получени 

през 2021 г.  - 2787 записа.  Сканирани  са кориците на книгите в електронния 

каталог, включително дисковете и нотните издания.  

Въведени се описания от ГАК. Извършени са ежедневни редакции на 

електронния каталог - отстраняване на дублирани термини от 

класификаторите, попълванее празни кодове по УДК, коригиране на грешни 

ключови думи, предметни рубрики и авторска отговорност. 

През 2021 г. продължи работата в “Ретро“ базата данни. Библиотечните 

документи, подадени от обслужващите звена в базата, заедно с налични 

екземпляри от даденото издание, както и всички томове на многотомните 

издания са  въведени в електронния каталог. В момента в „Ретро“ базата се 

работи текущо по подадените записи.  

Продължи и работата по въвеждане на език за КДБФ и отрасъл в модул 

некнижни носители. 

I.4 ОТЧИСЛЕНИЯ 

През 2021 г. са отчислени  960 т. библиотечни документи на стойност 2027,84 

лв.  Отчислените документи по причина „физически изхабени“ и „повредени 

и невърнати от читатели“ са оформени в 3 Акта за отчисление. Всички 

отчисления са отразени в инвентарните книги, КДБФ, каталозите, 
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електронната БД, разпределени са по вид, отрасъл и език и са съставени 

актове за отчисление, протоколи и списъци на отчислените заглавия.  

I.5 ПРОЕКТИ 

Във връзка с подготовката за изработването на Проект „Българските  

библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ всички  

заглавия включени в проектното предложение са прегледани за некоректна 

цена, автор или ISBN. Цялата логистика, получаване, отмятане, въвеждане и 

ценообразуване на проектните книги е извършена от отдела. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА С 

ЧИТАТЕЛИ  

Книжният фонд на отделите за свободен достъп от сектор 

„Обслужване“ е поддържан и добре организиран. С цел оптимизиране на 

пространството е извършена реорганизация  на фондове от „Заемна“ и 

„Детски отдел“. Поддържано е временното хранилище в отдел  КОК.  

Традиционните систематични каталози в „Заемна за възрастни“ и 

„Читални“ са прочиствани от фиши на отчислени книги през годината. 

Във връзка с въведените противоепидемични  мерки,  върнатите книги 

са поставяни под карантина за срок от 72 ч. Голямо облекчение и навременно 

решение е закупуването и въвеждането в експлоатация на машината за 

дезинфекция на книги.  

  Направени са годишните актуализации на „Режима за съхранение на 

периодичните издания в библиотеката и на характеристиката на фонда от 

периодични издания. Прочистените поради изтекъл срок на съхранение 

периодични издания са бракувани. Една част са предоставени за заемане за 

дома, а друга - на фирма за вторични суровини.  

Съобразно Режима за съхранение на периодичните издания са подвързани 88 

тома периодични издания, съхранявани в читалните и в хранилището. 

Проведени са дейности по профилактика на фондовете в книгохранилището, 

както и в залите за свободен достъп в основната сграда. 
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През 2021г.  основна цел  в сектор „Обслужване“ бе привличането на 

нови групи от потребители и тяхното качествено и релевантно 

информационно обслужване по всички възможни традиционни и електронни 

начини. Наложиха нови форми и методи на работа в он-лайн среда, поради 

въведената усложнена епидемична обстановка.  

Наложените ограничителни мерки от Министерство на 

здравеопазването и Министерство на културата и пълното съобразяване с тях, 

неминуемо се отразиха на изпълнението на поставените задачи пред Сектор 

Обслужване.  

През 2021г. Регионална библиотека не затвори врати за своите 

потребители.  Наложи се стриктно спазване на всички мерки за опазване 

здравето на  служители и потребители като носене на маски, спазване на 

дистанция и отстояние, машинна дезинфекция на книгите и др.  Въвеждането 

на вход с изискването за „Зелен сертификат“ значително доведе до отлив на 

читатели, както в „Заемна за възрастни“, така и в „Детски отдел“ . Това даде 

стимул на екипа ни да потърси нови начини за общуване  и обслужване. 

Дистанционните справки и заявки за резервация за желана литература, 

презапис на заета по е-mаil и телефон, както и обслужване на входа на 

библиотеката за читатели без сертификат се наложиха като ежедневие. 

Чрез Facebook страницата на библиотеката, канала ни в YouTube, сайта 

на библиотеката и платформата ZOOM и имейлите на отделите, успяхме да  

запазим контактите си с потребителите. 

 Отзивите и тяхната висока оценка за нашите усилия са показател 

за вярната посока , в  която се развиваме. 

 

През 2021 година в цялата библиотека са регистрирани 1 984 нови 

читатели. Посещенията през годината са 13 134. Неформалните посещения 

/от събития и мероприятия/ са 4855. Раздадените библиотечни документи са 

49 788 т. 
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ОСНОВНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2021 г. 

 

Нови 

читатели 

Посещения 

на място 

Неформални 

посещения 

/от събития и 

мероприятия/ 

Раздадени 

библиотечни 

документи 

1984 13134 4855 49788 

 

 

 

Новозаписаните читатели през 2021г. са 1 984 г. В сравнение с 2020 г. , 

където са 2 211 са с 227 читатели по – малко. 
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Разпределение по възраст 2021/2020г. 

 През 2021г.читателите до 14 г. възраст са 943 , над 14г. – 1041. Срещу 1084 – 

до 14г. възраст през 2020 г и 1127 – над 14г. 

 

 

При направения анализ по пол се вижда, че традиционно по-четящия пол  са 

жените – 1355  или 68 %  срещу мъже- читатели 629 или 32%. 
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Процентното съотношение на читателите по възраст през 2021г. до 14 г. и 

над 14 г. е почти пропорционално. Като  48% или 943 са читателите под 

възрастовата граница 14г. и 52% или 1041 над нея. 
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При направения секторен анализ се вижда, че учащите са 37% от общия брой 

потребители на библиотеката. 

 

От общия дял учащи- 46% са студенти. Останалите се разпределят  в др. по- 

ниски степени на образование. 
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ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ 

/през последните две години/ 

 

 

51 590
49 788

Заети библиотечни документи 
в РБ „Гео Милев” – Монтана

2020г.

2021г. 
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ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ПО ВИД ЗА 2021 г.  

 

 

ЗАЕТИ 

БИБЛИОТЕЧНИ 

ДОКУМЕНТИ 

КНИГИ ПЕРИОДИ

ЧНИ 

ДОНУМЕН

ТИ 

ГРАФИЧНИ НОТНИ CD/DVD ИГРИ ДРУГИ 

49 788 45 314 5074 485 13 485 92 127 

 

 

 

 

 

0
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50000

Раздадена литература по вид
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ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ   ПО ЕЗИК за 2021 г. 

 

 

ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ 

ДОКУМЕНТИ 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК АНГЛИЙСКИ 

ЕЗИК 

НЕМСКИ ЕЗИК ДРУГИ 

49 788 49 575 73 7 125 
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ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ   ПО ОТРАСЛИ НА ЗНАНИЕТО  

 

 

Най- голям е относителният дял на художествената литература за възрастни, 

следван от детска художествена литература, следва обществено- политическа 

литература – 3 отд., детска отраслева литература, история, изкуство -7 отд., 

литературознание - 82 и т.н.  

0  

 

1 

 

2  

 

3  

 

5  61 

 

62 

 

63 7 

 

79  80 

 

82  9  91  

 

Д. 

отр. 

 

ДХ Худ. 

л-ра 

352 1045 117 5161 384 734 902 246 1217 150 321 1096 1956 435 2404 9238 24030 
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33

748

2 733

11 621

51 590

2 211

11

164

2 531

10 428

49 788

1 984

ИГРИ

ИНТЕРНЕТ 

ПОС.ЧИТАЛНЯ

ПОС. ЗАЕМНА

РАЗДАДЕНА Л-РА 

ЧИТАТЕЛИ

Сравнителен анализ на показателите 
РБ „Гео Милев” – Монтана

2020г. 

2021г.

 

 

Сравнителен анализ на основни библиотечни показатели 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 2020 г. 2021 г. СРАВНЕНИЕ 

Брой читатели 2211 1984 -227  

Посещения в Заемна 11 621 10428 -1193  

Посещения в Читалня 2733 2531 -202  

Раздадени библиотечни 

документи 

51 590 49 788 -1802  

Интернет 748 164 -584  

Игри 33 11 -22  

Неформални 

посещения от културни 

събития 

 

2139 4855 +2716  
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Положени са усилия за събиране на невърнатите библиотечни 

материали от читатели чрез писане на писма. Поддържана е актуална 

регистрационната картотека на читателите. Обслужване по МЗС са  

изпълнени 9 броя заявки.  

В ежедневната си работа библиотечните специалисти от отдела са 

използвали всички възможни начини за библиотечно - информационно 

обслужване на своите потребители: ежедневно се правят устни справки за 

търсена литература, издирва се търсена по определена тема литература, 

отговаря се на отправени запитвания и заявки за презапис или резервации по 

телефон и е-поща. 

Онлайн услуги, които предлага  библиотеката :  

търсене в Е-каталог, заявка за презапис на книги, заявка за резервация 

на книги, проверка на статус и др. Направените резервации за търсена от 

литература – 301 броя. 

АНАЛИЗ И ИЗМЕРВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Представянето на статистическа информация е особено важна дейност за 

обществените библиотеки, тъй като оформя облика им пред обществото. 

Представянето на количествени и качествени показатели са своеобразен 

анализ за ефективността и измерване на резултатите от библиотечните 

дейности. Абсолютните и относителни показатели са  необходими за 

годишниците на НСИ, а също така и в международен план за сравнителен 

анализ на библиотеките. 

КНИГООСИГУРЕНОСТ – Изразява отношение на библ. фонд към броя читатели  

ЧИТАЕМОСТ –  Изразява отношение на книгозаеманията и броя читатели 

ОБРАЩАЕМОСТ НА ФОНДА – Показва динамиката на библиотечния фонд. 

Отношение на брой книгозаемания към брой читатели.  

ПОСЕЩАЕМОСТ - Показва средно колко пъти 1 читател е посетил 

библиотеката.   
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БИБЛИОТЕЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

КНИГООСИГУРЕНОСТ 94,84 

ЧИТАЕМОСТ 25,09 

ОБРАЩАЕМОСТ НА ФОНДА 0, 26 

ПОСЕЩАЕМОСТ 6,61 

 

 

 

III. БИБЛИОТЕКАТА – КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО 

 

   Културната дейност извън традиционните библиотечни дейности, които 

трябваше да преминат през бързата трансформация на новата пандемична 

реалност, бе богата и разнообразна. Библиотеката трябваше да компенсира 

липсата на срещи на читателите с хора на литературата и изкуството и да 

предостави аналог за сметка на отменените събития. Решението  се появи 

съвсем навреме, благодарение на добрите партньорства, изградени през 

годините с институции, организации и медии, обединени от мисията за 

популяризиране на четенето и лесния достъп до култура.  

Културните събития изместиха своя фокус почти изцяло във 

виртуалното пространство. Благодарение на новите технологии останахме 

свързани с нашите потребители, като за целта активно използвахме всички 

информационни канали, за да предоставяме релевантна информация относно 

бележити дати и годишнини от културния календар за 2021 г. 
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ВИД КУЛТУРНА ПРОЯВА 

 

БРОЙ 

Онлайн презентации /видео/ 14 

Онлайн литературни четения/уроци/ 7 

Литературно утро   6 

Онлайн литературно утро  8 

Онлайн мероприятия чрез платформата ZOOM и Teams 20 

Забавно лято в библиотеката 15 

Уъркшоп  9 

Екскурзия в библиотеката 10 

Уроци в библиотеката 8 

Изложби  13 

Онлайн изложби 1 

Витрини 89 

Инициативи (Онлайн конкурс за детска рисунка, 1 юни - 

Ден на детето, Нощ на книгите за Хари Потър) 

40 

Други (колажи, цитати, видеоклипове по различни поводи, 

викторини и др.) 

18 

Обзор на литература 4 

 

Мащабни културни събития, проведени на територията на библиотеката: 

• ЗАБАВНО ЛЯТО В БИБЛИОТЕКАТА с участие на 32 деца във 

възрастова група / 6- 9г/ в две групи. Проведени 19 броя занятия. 
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• МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО. В него взеха участие 105 броя деца от 11 

училища в Монтана и София. Участниците прочетоха 1368 

библиотечни единици.  

• ДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА НОЩ НА ЛИТЕРАТУРАТА 

• .НОЩ НА КНИГИТЕ НА ХАРИ ПОТЪР 

ОНЛАЙН ИНИЦИАТИВИ в отдел „Заемна за възрастни“: 

 Рубрика “Психология за всеки” ,Рубрика „В помощ за матурата“ 

Рубрика „Първите пет“ – ежемесечно представяне на най-четените  пет 

книги през изминалия месец;Рубрика „Мастило в кръвта“ – ежемесечно  

представяне на биография на писател, превърнал се в един от най-четените 

автори. 

В Детски отдел са проведени 74 броя мероприятия, като са използвани 

всякакви форми и методи на работа (онлайн чрез различни платформи; 

посещения на място в училищата и посещения в библиотеката) . 

В резултат на проведените мероприятия  достигнахме до 1591 деца от всички 

училища и деца от 5 детски градини. 

 Проведен е онлайн конкурс за детска рисунка на тема „Искам чиста вода и 

зелена планета“ по повод 22 април – Международен ден на Земята. В 

конкурса взеха участие 53 деца от 11 населени места;  

Детски отдел се включи в световната инициатива Нощ на книгите за Хари 

Потър. взеха Участие взеха 105 деца.  

 

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

Дейността на Отдел „Връзки с обществеността” е насочена към 

осъществяване на основните цели и задачи – повишаване на обществения 

интерес към институцията и нейния имидж, представяне на културната, 
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образователна и информационна дейност на Регионална библиотека „Гео 

Милев” пред общността и читателите.  

През 2021 г. са отразени над 200 събития и инициативи организирани и 

проведени от библиотеката в партньорство с образователни институции, 

културни институти и  неправителствени организации, писатели и творци.  

459 публикации във Фейсбук   

Снимков материал  - 2251 бр., Текстов материал – 415,  Видео материал – 33   

421 Публикации в Инстаграм   

Снимков материал – 1683 бр.,  Текстов материал – 242,  Видео материал – 31 

представят културната и информационна дейност на библиотеката. 

Отразени са всички рубрики на отделите; онлайн и присъствени уроци; 

посещения на ученици на място и извън стените на библиотеката; 

презентации; виртуални експедиции; конкурс за детска рисунка „Искам чиста 

вода и зелена планета“ - Детския отдел; Машина за дезинфекция на книги; 

Нощ на литературата 2021; „Маратон на четенето“ – онлайн; Национална 

библиотечна седмица 2021; Интерактивен образователен център; 

Демонстрация на ръчна изработка на хартия – Диян Павлов – Джими; Нощ на 

книгите за Хари Потър; Лятна програма за деца „Забавно лято в библиотеката 

2021“; „Час на приказката“ 2021; Трета регионална краеведска конференция 

„Монтана – пред погледа на Балкана и ласката на Огоста“; демонстрациите за 

първи стъпки в програмирането с роботчетата Beep от IT; витрини и изложби 

по повод годишнини на личности и събития; нови книги, постъпили в 

библиотеката; книги, участващи в „Бисерче вълшебно“ ; Дарение за Детско 

отделение на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ – гр. Монтана; 

Отдела популяризира културните изяви на библиотеката срещи-разговори с 

автори, представяния на книги: с Елена Павлова – онлайн; Гостуване на 

русенският автор Пламен Петков с книгата „В гората необятна“; Среща с 

детската писателка Ели Томинска; Представяне на книгата „Незабравими 

времена“ на инж. Иван Борисов,  Фотоизложба „Непознатият цар“, посветена 

на Деня на Независимостта и 160 г. от рождението на цар Фердинанд I 



23 

 

Български – съвместно с Община Монтана и Исторически музей – гр. 

Чипровци; Изложба „110 години дипломатически отношения между България 

и Испания“ съвместно с Община Монтана; 

Отразени са обучения, проведени в библиотеката – „Онлайн медийна 

грамотност“ с гостуващ лектор журналистката Миролюба Бенатова; 

Обучение „Емоциите са моят съюзник – обучение за треньори“ - с читалищни 

библиотекари от областта и психолога Иван Стрижлев; „Методи за 

дистанционна работа в читалищните библиотеки“. 

Отразени са даренията, постъпили в РБ „Гео Милев“ през 2021 г. от автори, 

читатели, институции и издателства. 

Реализирани от отдела са: Седмица в памет на Снежана Янева; Поетично 

матине; рубриките „Седмица на поезията“; „Следи във времето“.  

Взето е участие в обучение на тема „Дигитализация на комуникациите: 

онлайн маркетинг на библиотечни услуги“ с лектор Наталия Георгиева. 

В резултат на доброто сътрудничество с медиите дейността на библиотеката е 

отразена в над 40 публикации в местния  периодичен печат, 89 публикации в 

в електронни медии, 9 интервюта за радио Видин. 

Дейността на отдела през изминалата година включва още изготвяне на  5 

поздравителни адреси, 2 благодарствени писма, изработване на месечни 

културни календари, поздравителни картички, покани, афиши, отразяване на 

дарения, обяви, конкурси, книги с анотации, поддържане на рубриките на 

отделите, годишнини на личности и събития, нови книги в библиотеката, 

публикуване на новини от ББИА и Фондация „Глобални библиотеки”. 

В края на 2021 г.  профила на, РБ „Гео Милев“ в социалната мрежа Фейсбук е 

харесан от 4251 потребители и 4379 последователи, с 611 повече, в сравнение 

с 2020-та година, когато на 31.12.2020 г., са били 3640.  Брой ангажирания във 

Фейсбук са 45 678. В Инстаграм последователите са – 101. 
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IV. КРАЕЗНАНИЕ И КРАЕВЕДСКА ДЕЙНОСТ 

 Дейността на Краеведския отдел през 2021 г. e насочена в основните 

направления - краеведски проучвания, събиране, обработване и съхраняване 

на информация за Монтана и областта и предоставянето на информационните 

ресурси чрез традиционни и иновативни форми на потребителите. 

През 2021 г. в библиотеката са постъпвали 4 местни вестника – Монт-прес, 

Слово плюс, Конкурент, Северозапад днес, които своевременно са описвани 

аналитично. През годината не са набавяни вестниците, които излизат в 

Берковица, Лом и Вършец. Те не са включени в БД „Краезнание”. 

Картотекирани са краеведските материали от централния периодичен печат, 

които са притежание на библиотеката. 

През годината са постъпили 30 тома библиотечни документи. Голяма част от 

тях са дарения от местни автори. Набавяни са единични и юбилейни листове, 

които са разработвани аналитично. Продължи издирването и набавянето на 

местни служебни издания, които са обработени и картотекирани. 

Картотекираните документи в електронния каталог през 2021 г. са 790 записа.  

Направени са устни фактографски и библиографски справки на читатели по 

определени теми. Читателите на отдела са историци, краеведи и 

изследователи на края в различни области, на които са направени тематични 

и фактографски справки, свързани с културата, икономиката и историята на 

края. През 2021 година се запазва броя на учащите се, предимно студенти, 

които използват материали свързани с икономиката през различните периоди 

от историята на края, географски особености, развитие на образованието за 

изработване на реферати, курсови и дипломни работи. Учениците от 

началния курс търсят предимно материали свързани с родния град, тема, 

която е включена в учебната програма.   

Противоепидемичните мерки и промяната на режима на обслужване  на 

читателите доведе до по-голямо търсене и използване на електронните 

ресурси и дигитални колекции на библиотеката и намаляване на посещенията 

в отдела. 



25 

 

Справочния апарат е поддържан текущо. Поддържани са картотеките 

“Издания на библиотеката”, Систематичната картотека на местните издания и 

Електронния каталог. 

IV.1 ИНФОРМАЦИОННА И КУЛТУРНА  ДЕЙНОСТ 

 През 2021 г. са направени поредица изложби / книги, снимки и др. 

материали/ и публикации във Фейсбук  по повод годишнини на личности и 

събития от регион Монтана. – проф. Тодор Боров, писателите Димитър 

Осинин, Иван Давидков, Анастас Стоянов, Георги Марковски, Емил Коралов,  

Георги Алексиев, Младен Исаев, краеведа Никола Намерански, художника 

Дончо Планински. 

Рубриката „Следи във времето“, посветена на 130- годишнината от обявяване 

на градския статут на Монтана припомни за личностите, родени в нашия град 

и допринесли за неговото развитие.  – Писателите Драгомир Асенов, Иван 

Рудников, архитект Антонина Бочева, балерината Мария Димова и др. 

Представени са ежегодните изложби : „Монтана – моят град“ и „Автографи 

на Йордан Радичков“. 

През изминалата година продължи поддържането на профила на отдела в 

социалната мрежа Facebook. 

Подготвен е Календар на годишнини на личности и събития през 2022 г. 

БИБЛИОГРАФИИ И ПУБЛИКАЦИИ 

Подготвен е доклад на тема „Периодичен печат в област Монтана в периода 

1990-2006 г.“  представен на краеведска конференция „Монтана - пред 

погледа на Балкана и ласката на Огоста“. 

Съставена е библиография на тема „130 години от обявяване на градския 

статут на днешна Монтана“. Библиографията съдържа книги и статии от 

периодични издания и сборници на историци и краеведи.  Под заглавие 

„Избрана библиография“ е публикувана  в научен сборник с доклади под 

заглавие „Монтана – един модерен град на 130 години“, издание на филиала 

на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) – БАН.  
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Съвместно със Справочно-библиографски отдел започна работа по съставяне 

на Био-библиография за писателя Мартен Калеев. 

IV.2 РАБОТА С УЧАЩИ 

В партньорство с Детския отдел  са проведени редици инициативи.  

По повод 148  годишнината от гибелта на Васил Левски са проведени 9 

открити урока с презентация и интерактивни игри с ученици от начална и 

средна степен в шест училища в град Монтана и училището в село 

Габровница и обхванати 360 ученица. Тематичните уроци „Виртуална 

експедиция По стъпките на Апостола“ включват материали за посещенията 

на Васил Левски в селища в област Монтана и паметниците на признателност 

в нашия край. Радостен факт е, че тази инициатива е добре посрещната от 

нашите читатели, ученици, както и техните учители  и се превръща в 

ежегодно събитие. 

 Проведохме Седмица на родния град под надслов „Нося Монтана в сърцето 

си“ с различни инициативи - Екскурзия в библиотеката, презентация и 

уъркшоп „Монтана през моите очи“ и изложба , Литературно утро с 

писателката от Монтана Ели Томинска.  

Представихме презентация за Освобождението на град Монтана и 

освобождението на България и интерактивна игра в открит урок с ученици от  

Второ СУ,  посветен на Националния празник на България 3 март.  

По случай 130 годишнината от обявяване на  градски статут на Монтана 

подготвихме онлайн викторина и мултимедийна презентация за историята и 

забележителностите  в нашия град, също насочени към нашите малки 

съграждани, учащи. 

За ученици от град Козлодуй е проведен тематичен час за писателя Йордан 

Радичков. 

Презентациите „Монтана – моят град“ и „Виртуална екскурзия в Монтана“ са 

представени пред ученици от начална степен на Трето ОУ, Шесто СУ и 

програмата „Забавно лято“. 
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Противоепидемичните мерки наложиха голяма част от инициативите с деца 

да бъдат проведени онлайн чрез платформата ZOOM. 

IV.3 РЕГИОНАЛНА КРАЕВЕДСКА ДЕЙНОСТ 

Краеведският отдел се включи в разработването на Проект за регионална 

дейност „Изграждане на интерактивен образователен център“.   

 КРАЕВЕДСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „Монтана – пред погледа на Балкана и 

ласката на Огоста“.  

През 2021 г. организирахме и проведохме ежегодната регионална краеведска 

конференция. Третата регионална краеведска конференция „Монтана – пред 

погледа на Балкана и ласката на Огоста“ е посветена на 130 - годишнината от 

обявяването на градския статут на Монтана. 

Заради въведените противоепидемични мерки, докладите от конференцията 

бяха представени чрез  видеозаписи, в YouTube канала на  РБ „Гео Милев“. 

В конференцията участваха историци, музейни работници, архивисти, 

библиотекари, краеведи и общественици с 12 доклада. С висок 

професионализъм се открояват проучванията на доц. д-р Ваня Иванова - 

директор на РИМ – Монтана, Иван Петков – социолог, Ангелина Емилова - 

началник Държавен архив – Монтана, Мариан Замфиров и Теодора Тодорова 

-  Държавен архив – Монтана. Стойностен принос в тематичното 

многообразие на форума имат докладите на Камелия Александрова – 

филолог, Цветана Костова – филолог, Стефан Стефанов - филолог, краевед. 

Свои авторски материали изнесоха специалисти от  Регионалната библиотека: 

Анелия Иванова – Тодорова, Красимира Живкова, Юлия Андреева и Ели 

Димитрова. През 2022 г. Регионалната библиотека ще издаде Сборник с 

докладите от конференцията. 

Съпътстващо събитие на конференцията беше ИЗЛОЖБА живопис  на студио 

РениАрт, представена на живо в библиотеката и в YouTube канала на РБ. 

В заключение можем да обобщим, че въпреки епидемичната обстановка в 

страната и въведените  ограничения на достъпа на читатели в библиотеката, 

отдела предоставяше краеведски ресурси предимно в електронна среда. До 
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потребителите достигна необходимата информация чрез проведените онлайн 

уроци, викторини, изложби, конференции и публикации в социалните мрежи.  

 

V. СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ 

За справяне с продължаващите ограничения, наложени заради пандемията 

COVID-19, бяха въведени допълнителни онлайн услуги, които да предоставят 

нужната информация на читателите, без да се нарушават 

противоепидемичните мерки.  

V.1 СПРАВОЧНО -  БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

По читателски заявки  през периода са изготвени 4 писмени библиографски 

справки на тема: 

- „Библиотерапия – терапевтично четене, лечебната сила на книгата, лечебно 

четене“ 

-„Мотивът за търсенето в романа „Алхимикът“ от П. Коельо и „Малкият 

принц“ от Антоан дьо Сент-Екзюпери“ 

- „Училищната тревожност – същност, проявления и стратегии за справяне“ 

- Налични издания, съхранявани в библиотеката на тема „Библиофилство“ 

Съвместно с отдел „Краезнание“ продължава изготвянето на 

биобиблиографска справка за Цветана Костова и показалците към нея; 

Аналитично са описани 1320 статии от периодични издания с тематика  

Педагогика, Образование, История, Философия, Социология и  Библиотечни 

науки . 

Съставени са препоръчителни библиографски списъци в помощ на 

образователния процес в ДГ и СОУ в Монтана. В тях са включени 720  статии 

по образователни теми (Околен свят, Чуждоезиково обучение, История и т.н.) 

и тематичните сценарии и план-конспекти по забавно-обучителни теми 
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(отбелязване на празници и събития, извънкласни занимания, образователни 

игри, възпитание в толерантност и т.н.). Списъците периодично ще се 

допълват с нови статии и книги. 

Изпратени са имейли на училища и детски градини с информация за 

съдържанието на съставените тематични библиографски списъци.  

Рубриката „Попитай библиотекаря” е преглеждана ежедневно. По време на 

извънредното положение, чрез услугата „Попитай библиотекаря”, е 

предоставена справочна информация по имейл на ученици и студенти в 

помощ на учебния процес. 

V.2 УЧАСТИЕ В ИЗЯВИ, СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА 

БИБЛИОТЕКАТА. 

Разработване на доклад и участие в Третата регионална краеведска 

конференция „Монтана - пред погледа на Балкана и ласката на Огоста“  

Участие в екипа по подготовка и реализиране на проект „Обособяване на 

Интерактивен образователен център“, финансиран по Регионални дейности 

към МК. 

 

VI. ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧНА ДЕЙНОСТ 

КООРДИНАЦИОННО, ЕКСПЕРТНА И КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

През изтеклата 2021 г. отдел „Методичен“ успешно осъществяваше 

координационна, експертно – консултантска и квалификационна дейност за 

библиотеките от област Монтана. Въпреки обхваналата страната ни пандемия 

и наложената изолация, които ни лишиха от възможността за организиране и 

провеждане на обучения или други събития, методичният отдел продължи да 

работи в помощ на обществените библиотеки. 

Министерството на културата през м. май обяви покана за представяне на 

проектни предложения по реда на Правилата за разпределяне но 

допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет 

чрез бюджета на МК , за изпълнение на функциите по чл. 27, ал.1, т. 2, 3, 5, 6, 
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8 и 10 от Закона за обществените библиотеки. Разработено бе проектно 

предложение за финансиране на регионални дейности за изграждане и 

оборудване на  Интерактивен образователен център в библиотеката. За трети 

пореден път  РБ „Гео Милев“ печели такива проекти. Стойността на 

одобрения проект през 2021 г. е 4 160,00 ( четири хиляди сто и шестдесет лв.) 

Създаден е модерен център за виртуално библиотечно пространство чрез 

използване на съвременни ИКТ технологии – Закупени са  интерактивна 

дъска, проектор и 12 образователни таблета. В него са проведени 9 тематични 

образователни събития,  занимания по интереси с деца в предучилищна 

възраст, ученици и обучения за възрастни.  

Проектът бе реализиран в указания в Договора срок: 30.11.2021г. 

През м. септември  се проведе въвеждащо обучение за читалищни 

библиотекари на тема: „Методи на дистанционна работа в читалищните 

библиотеки“ в новоизградения образователен център. Чрез съвременното и 

модерно оборудване и използването на новите технологии се осъществи 

навременна и полезна квалификационна и експертно- методична дейност в 

помощ на читалищните библиотекари във време на извънредна 

епидемиологична обстановка. 

На семинара присъстваха 10 читалищни библиотекари и секретари от 

обшините Чипровци, Берковица, Бойчиновци, Медковец, Брусарци и 

Монтана. Участниците бяха запознати с нови методи на дистанционна работа 

в библиотеките и споделени практики за онлайн обучение в дигитална среда. 

Презентиран бе и проекта „БИБЛИО“, който цели повишаване на 

дигиталните компетентности на библиотекари в Европа и се реализира в 

рамките на Еразъм + КА2. IT специалист от библиотеката представи стъпките 

за инсталиране на онлайн платформи за споделена работа от разстояние в 

библиотеките. В края на обучението бяха използвани персонално 

образователните таблети, чрез които участниците попълниха онлайн анкета. 

Спестени са 100 лв. пътни разходи за  библ. специалисти до чит. библиотеки, 

тъй като инсталирането на платформите бе извършено он-лайн след 

проведения обучителен семинар. 
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: Благодарение на обособения Интерактивен 

център  и проведените занимания с деца от детски градини, ученици от 

училищата в града и библиотечни специалисти от читалищната мрежа в обл. 

Монтана ,  РБ „Гео Милев“ – Монтана се утвърди като нов модерен  и 

разпознаваем център за висококачествени иновативни услуги за всички 

категории читатели от общността.  Създадени са нови трайни и устойчиви 

партньорства с училища, детски градини от обл. Монтана. Отчита се 

увеличаване на мотивацията за учене и развиване на личностните и социални 

умения на подрастващите във нова виртуална среда.  

   Чрез инсталиране на он- лайн платформи в големите читалищни библиотеки 

се повишава динамичността на комуникация и взаимодействие с  

библиотеките от региона.    Повишена е компетентността на библиотечните 

служители за работа с новите технологии и готовността им да изпълняват 

дейности в интернет среда. 

    Продължиха контактите с ръководителите на читалища и библиотеки. 

Благодарение на тях беше възможно бързото предаване на различна по 

характер информация до библиотеките, които нямат достъп до интернет и 

електронна поща за организиране и подпомагането при кандидатстване по 

проекти за обогатяване на библиотечния фонд. 

   Събирането, организирането, анализирането и архивирането на 

информацията за дейността на обществените библиотеки от област Монтана 

бе основна  и реализирана задача  през първото тримесечие на 2021г. 

подготвени бяха образци в табличен вид  за всяка отделна библиотека с 

основни библиотечни показатели. Голяма част от таблиците са достигнали в 

е- образец, попълнени и върнати обратно на е- пощата на методичен отдел. 

Друга част са изпратени по Бълг. Пощи, а трети се попълват на място – при 

посещение в РБ.  

Събираната по този начин  информация за дейността на библиотеките 

улеснява попълването на Годишните анкетни карти за Регистъра на 

библиотеките. Все още някъде се срещат трудности при попълването и 

изпращането им в МК. Трудностите са от различно естество / липса на 

интернет в читалищата, неактуални е- пощи, грешни пароли, 
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некомпетентност при попълването им/. Оказани са над 30 консултации – 

устни, по имейли и  при посещения на място. 

 През годината са направени   3 препоръчителни и изчерпателни  

консултации, свързани с документация за пълна инвентаризация в 

2читалищни и 1 училищна библиотека. През годината е възобновена 

дейността на две библиотеки в селата Липен и Стубел. Оказана е помощ  при 

реорганизиране на фонда и библиотечната документация. 

На всички новоназначени библиотекари е оказана необходимата 

професионална помощ. На библиотеката в с. Д-р Йосифово  и с. Дондуково е 

оказана консултация относно необходими стелажи и др. мебели и техническо 

оборудване и при нова организация на библиотечния фонд. 

От всички 91 работещи читалищни библиотеки в региона има  промени в 

състава на  библиотечния персонал. Пенсионирани кадри има в с. Гаврил 

Геново, с. Ковачица , гр. Вършец, гр. Лом , с. Киселево . Прави впечатление, 

че новоназначените кадри са млади хора, боравещи добре с технологиите, 

което улеснява онлайн комуникацията. 

Методичният отдел  и специалисти от КОК консултираха над 15 читалищни 

библиотеки в кандидатстването им по проекта  на МК „Българските 

библиотеки  - съвременни центрове за четене и информираност. “Помощта на 

библиотеките се състоеше в подготвяне на списъци с книги в Приложение ; 

изготвяне на апликационните екземпляри и декларациите Приложения 3 и 4 ; 

изработване на таблици с рекапитулация на сумите. 

В резултат, девет  библиотеки от област Монтана обновиха своите фондове с 

нови книги имаше и  неодобрени, поради технически проблеми с  

електронните носители. Работата на методичен отдел продължи с 

многократни консултации по подписването на договорите , реализирането, 

комуникация с издателствата и отчитането на проектите на МК до края на 

годината. 

 През 2021 г. продължи поддържането на Регистър на обществените 

библиотеки. Продължи одобряването и връщането за редакция на 

информационните карти на библиотеките. Голяма част от консултантската 
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помощ бе осъществена в тази насока. (65   консултации). Все още има 

библиотеки, които не са редовни в попълването на годишните анкетни карти, 

а това носи негативи при кандидатстване по проекти. 

VI.1 КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Квалификационните начинания за читалищни библиотеки са предимно 

онлайн. В професионалната група  БИБЛИОТЕКИТЕ ОТ ОБЛАСТ 

МОНТАНА са споделени 4  тематични професионални консултации: 

• ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДАРЕНИЯ В ЧИТАЛИЩНА 

БИБЛИОТЕКА  

• ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА 

• ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА БИБЛ. МАТЕРИАЛИ   

• ВИДОВЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ В БИБЛИОТЕКАТА 

През 2020г. методичният отдел  се включи в  Националната библиотечна 

седмица с изготвяне и разпространение на видеопрезентация „Поколение Z“, 

насочена към ученици, родители, учители и др. образователни институции , 

които работят с подрастващо поколение. Филмът е разпространен в 

училищата от регион Монтана. 

Оказано е и съдействие при подготовката и провеждането на юбилейната 

Десета Нощ на литературата. 

Участието на методиста в Националната годишна среща на методистите на 2 

пъти е отлагано, поради усложняване на епидемиологичната обстановка в 

страната, но членството в Секцията на методистите към ББИА дава 

възможности за следене на новостите в професионалното развитие и добрите 

практики. 
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VI.2 ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 

Дейността на отдела по това направление  се осъществяваше по 3  проекта: 

• Екипно участие при разработване и реализиране на проекта за 

регионални дейности „Обособяване на интерактивен образователен център“ 

• Съдействие и посредничество при изготвяне на проекти на МК за 

обогатяване на библиотечните колекции в читалищните библиотеки; 

• Организиране на обучение – тренинг „Емоциите са моят съюзник – 

обучение за треньори“по проект на Народно читалище „Фар 1930“- с. 

Паволче, обл. Враца  и РЕКИЦ – Монтана. В него се включиха 18 

библиотечни специалисти от област Монтана. Водещ на тренинга бе Иван 

Стрижлев – психолог  в „Тийм-ко“. Демонстрирани бяха различни 

психологически техники и методи в работата им с деца и младежи. 

Придобитите теоретични знания и практически умения, ще допринесат за 

развитието на емоционалната интелигентност и ефективното 

междуличностно взаимодействие.  Всички участници получиха подарък – 

„Помагало за обучители“, включващо  ефективни техники и насоки за 

планиране, организиране и провеждане на занятия за деца. 

Обучението, насочено към читалищни дейци, е част от проекта „Опознай себе 

си“, реализиран от НЧ „Фар 1930“. То се осъществява с подкрепата на 

Фондация „Лъчезар Цоцорков” по проект за социално-емоционално 

образование, Програма „Образование“, в периода декември 2020 г. - 

септември 2021 г. 

VI.3 ВЪТРЕШНО – ОРГАНИЗАЦИОННА РАБОТА 

Направено е докомплектуване на библиотековедския фонд  в рамките на 

проектната сесия на МК. Поддържана е се своевременно актуална 

картотеката на човешки ресурси от читалищните библиотеки. Своевременно 

са предоставяни методически указания и временните заповеди на МЗ, МК, 

съобразно всички промени и изисквания за налагане на противоепидемични 

мерки за достъп в читалищните библиотеки. Изработвани са мултимедийни 

презентации и анкети  с обучителна цел. 
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В заключение: Проведените експертно – методични и обучителни дейности са 

проведени при пълно съобразяване с изискванията на РЗИ през различните 

периоди в годината като редуциране на работните групи  до 10 човека, 

спазване на отстояние, проветряване и дезинфекция в залите за събития,  

носене на маски при индивидуалните консултации. 

Приоритетно се налага отдалечения достъп до информация и е – ресурси за 

библиотечните специалисти като по този начин се формират  нови, полезни 

умения за тях при работа в  местните общности. 

 

VII. АВТОМАТИЗАЦИЯ 

В съответствие с дейността и мисията на библиотеката, която се основава  на 

надеждна, модерна и функционална ИТ инфраструктура, сътрудниците в 

отдела полагат усилия за изпълнението ѝ.  

Отдел „Автоматизация”извършва технически дейности, свързани с 

компютърната техника и осигуряване на автоматизираната библиотечна 

система „Автоматизирана Библиотека” и локалната мрежа, цялостна 

автоматизация на библиотечните процеси и публикуване на каталога на 

библиотеката в интернет пространството. 

Подготвени  са тримесечни информационни бюлетини и справки за най-

четени автори и заглавия и са публикувани в електронния каталог. 

Всекидневно е генериран архив на  базите данни на Автоматизирана 

библиотека, а самият архив се записва и на външна памет.  

Дигитализираните до момента периодични издания обособени в дигитални 

колекции, част от базите данни, са записани  на преносими дискове. 

Пренасянето на натрупаната информация на външни носители дава още по-

голяма сигурност в опазването и съхраняването ѝ.  

Продължава завеждането на електронния архив на инвентарните книги и на 

Книгата за движение на БФ, съобразно изискванията на Наредба 

№3/18.11.2014 г. 
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Осигурявана е изправността на локалната мрежа и на компютърната техника 

за служители и потребители на библиотеката.  Оказвана е техническа помощ 

на служителите при работа с БД. Извършено е своевременно обучение за 

работа с програмния продукт „Автоматизирана Библиотека”. 

Разработени са електронните дневници на отделите и КДБФ за 2021 г. 

Осъществен е контрол и своевременно са отстранени възникнали проблеми в 

компютърната техника и софтуера за читатели.  Извършени са периодични 

проверки  и прочистване на компютрите за читатели - изчистване 

хронологията на сърфиране, изтриване на излишно изтеглени файлове.  

Проследявано е  наличието на стар или излишен софтуер и е деинсталиран, 

извършена е периодична проверка и почистване от натрупаната информация. 

Подържана е актуалността на антивирусния софтуер и редовно е обновяван. 

Своевременно са набавяни всички необходими консумативи за компютрите и 

периферните устройства. Редовно е извършвана проверка за потенциални 

проблеми със софтуера или хардуера. Чрез тази дейност е осигурена 

безпроблемната работа на електронните активи, както и сигурността на 

посетитерите при работа в глобалната мрежа. 

Оказана е логистична подкрепа при инициативи на библиотеката 

(инсталиране и работа с мултимедия, озвучаване, заснемане и обработка на 

видео, обработка на презентации и др.) 

Ежедневно е следена  електронната поща на библиотеката.  

Актуализирана е информацията на сайта на Детски отдел. Издирени са нови 

активни сайтове, подходящи за деца, актуализирана е страницата Маратон на 

четенето, обновявани са страниците с детска художествена литература и 

детски периодични издания. 

Отделът се включва и в поддържането на профила на библиотеката в 

социалната мрежа Facebook, чрез публикуване на нова и актуална 

информация за библиотеката и за организираните прояви. Публикуваните 

материали  са обработени софтуерно за  подобряване качеството на 

визуалните материали. 
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Отделът подържа YouTube канала на библиотеката.  

По Проект „Българските  библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност“ са събрани и систематизирани всички заглавия, подадени от 

звената,  изготвена е рекапитулация на проекта и подготвка на документите 

по проекта.   

Оказвана е експертна и техническа помощ на служителите при работа с БД. 

Проведено е  обучение на новопостъпили колеги за работа с програмния 

продукт „Автоматизирана Библиотека”.  

Генерирани и разпечатани са баркодове, изпълняващи ролята на инвентарни 

номера за книгите и некнижните носители, както и за фонд периодика. 

Набавени са необходими консумативи за компютрите и периферните 

устройства. 

ТЕКСТООБРАБОТКА И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 

През изтеклата година са набрани, изработени и разпечатани информационни 

надписи, покани, брошури и други рекламни материали. Сканирани, 

обработени и оформени са документи за вътрешна работа на отделните звена, 

което подпомага дейностите на колегите и допринася за по-успешната работа 

в изявите на библиотеката. Сканирани са множество библиотечни документи 

и са разпечатани за ползване от читатели. 

 

АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА  “АБ“ 

Бази данни Брой записи 

Книги и некнижни носители 2787 

Статии 3170 

Периодични издания        4 
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VIII. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 

Реализирани проекти през 2021г. 

• Проект на МК „Българските проекти- съвременни центрове за четене и 

информираност“. Одобрена сума на проекта 15 495,68 лв.    Обогатяване на 

фонда с  1241 т . 

• Проект „Изграждане на интерактивен образователен център“ 

• НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул 

„Библиотеките като образователна среда“ с IV ОУ „Иван Вазов“ 

• Съвместен проект „Приятели с книгата“ с ДГ №4 „Калинка“- Монтана 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Библиотеките трябва да си направят равносметка за дейностите, въведени по 

време на пандемията. Тя  би била много полезна  при бъдещи и последващи 

кризи. 

Въпреки социалното дистанциране и изискванията за ограничен достъп на  

потребителите, Регионална библиотека „Гео Милев“ през изминалата 2021г., 

отчита и нови  положителни резултати.  

Въведени бяха нови иновативни дейности  за предоставяте на библиотечна 

информация: 

• Обръщане към дигиталните медии 

•  Създаване на е- платформи за обучение 

• Групови он- лайн комуникации 

• Електронни библиографски справки и др. 

• Технологично включване в нови информационни канали 

 

Уроците от кризата COVID – 19  са полезни, а анализирането им ще донесе 

само положителни резултати и устойчиво развитие в бъдещата ни 

библиотечна дейност. 


