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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ „РАЗВИТИЕ – 1869“ ГР. ВРАЦА 

 

 

През 2022 г. библиотеката при Народно читалище „Развитие – 1869“ 

успя да преобрази своя облик и отговори на потребностите на гражданите 

като съвременен културен център.  

Само за няколко месеца читалищната библиотека обнови филиала си 

в ж.к. „Младост“, „Читалнята“, „Детски отдел“ и пренареди залите за 

обслужване на читатели. През месец август на отчетната година филиалът 

на библиотеката намери своята нова локация. След няколко седмици 

усърдна работа бе преместен в сградата на бившата Пощенска станция на 

жилищния квартал. В края на лятото с нови стелажи и читателска зона беше 

обновена и Читалнята. В началото на месец декември „Детски отдел“ 

посрещна своите първи посетители с изцяло обновен цветен интериор. 

Обзавеждането е благодарение дарението от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД –  

гр. Козлодуй на стойност 5 000 лв. 

През изминалата година Читалищна библиотека реализира редица 

инициативи за насърчаване на четенето, отбелязване на бележити дати и 

годишнини, популяризиране на съвременните български автори, традиции 

и култура. Активно се включваше в читалищния живот и общоградски 

културни събития.  

Читателите на библиотеката замениха своя читателски билет с 

читателска карта. Информираха се за новите заглавия, предстоящите и 

изминали събития на място, от сайта и фейсбук страницата на Читалището.  

През отчетния период Читалищна библиотека срещна врачани с 

авторите Людмила Филипова, Йордан Славейков и сборника му с разкази 

„Празнично семейство“, Искрен Красимиров и дебютната му книга „Да 

убиеш Ботев“, проф. Ангел Кунов и Николай Табаков. 
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I. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 

 

В края на 2022 г. фондът на библиотеката наброява 112 459 

библиотечни документa от всички отрасли на знанието. През отчетната 

година са постъпили 595 библиотечни документа на стойност 8 109,72 лв. 

от които 583 книги и 12 периодични издания. Набавените библиотечни 

документи са обработени технически, класифицирани, сигнирани, 

регистрирани в инвентарна книга и КДБФ на СофтЛиб. Книгонабавянето се 

изпълнява ритмично, като приоритет е попълването на фонда с новоизлезли 

художествени заглавия и задоволяването потребностите на подрастващите 

в помощ на учебния процес. И през изминалата година библиотеката 

участва в конкурсна сесия, обявена от Министерство на културата по 

програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 

информираност“, която спечели. Новопостъпилите библиотечни документи 

по програмата са на стойност 3 948,61 лв. и ще бъдат обработени и достъпни 

за читателите в началото на 2023 г.  

През 2022 година в Читалищна библиотека от дарения са постъпили 

251 библиотечни документа на стойност 2965,33 лв. Библиотеката получи 

ценни речници като дарение от библиотеката на Главна Дирекция „Писмени 

преводи“ към Европейската Комисия, издателство „Ентусиаст“ чрез 

фондация „Детски книги“, издателство „Кипо Прес“, местни автори, 

читатели и граждани. 

С част от дарените книги са подменени 36 тома физически изхабени 

заглавия със същите в по-добро физическо състояние.  

Абонаментът за 2022 година се състои от 12 заглавия, от които 3 

списания и 8 вестници на стойност 1382,14 лв. През отчетната година 

библиотеката предостави абонамент от 6 вестници: „Държавен вестник“, 

„Телеграф“, „24 часа“, „Читалищен вестник“, регионалните „Конкурент“ и 

„Северозапад днес“ и 3 списания: „Къща и градина“, „Списание 8“ и 

детското списание „Бърборино“. Ежегодно текущите издания на „Държавен 

вестник“ от предходната се подвързват в книжно тяло.  

Съгласно заповед №21/24.02.2022 г. от г-жа Иванка Караиванова – 

Председател на читалището, през отчетната година от фонда на 

библиотеката поради изхабеност и повреда са отчислени 5 441 библиотечни 

документи на стойност 752,87 лв.  
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II. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА 

ДЕЙНОСТ 

 

През 2022 г. читалищна библиотека има 18 764 посещения. Раздадени 

са 66 937 библиотечни документа и са регистрирани 698 нови читатели.  

Броят на справките, направени през годината е както следва: устни – 

4 370, писмени – 10, търсене в автоматизираните БД и каталози – 1 920. 

През отчетната година все повече читатели се възползваха от услугата 

презапис по телефона и резервация на книги.  

 

* В Приложение са представени таблици относно библиотечния фонд и цифровите 

показатели на Читалищна библиотека. 

 

III. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ 

 

През 2022 г. се наблюдава повишен интерес към инициативите, 

организирани от библиотеката и това се дължи на усилия, които полагат 

библиотекарите, както в ежедневната си работа, така и при подготовката на 

занятията. През годината са организирани общо 111 инициативи.  

Продължи традицията за колективни посещения на ученици за 

запознаване с обслужването, справочните и информационни възможности 

на библиотеката и провеждането на открити уроци, интерактивни игри и 

занимателни работилници.  
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Бележити дати и годишнини 

 100 години от рождението на Блага Димитрова – българска писателка, 

поетеса и политик; 

 400 години от рождението на Жан Батист Молиер – френски 

драматург, майстор на комичната сатира; 

 220 години от рождението на Виктор Юго – френски поет, писател, 

драматург; 

 120 години от рождението на Джон Стайнбек – американски писател, 

драматург и есеист; 

 144 години от Освобождението на България от османско иго. – 

Национален празник на Република България; 

 Световен ден на здравето; 

 Отбелязване Денят на Европа; 

Изложби 2 

Витрини по повод бележити дати и годишнини 24 

Творчески вечери, срещи с автори, представяния 7 

Беседи за ББЗ с разходка в библиотеката 22 

Литературни четения 26 

Представени презентации 8 

Открити уроци, дискусии, образователни игри 18 

Артистични работилница 25 

Демонстрации, обучения 2 

Конкурси 1 

Участия в обучения, семинари 2 

Кампании 2 

Общо събития за 2022 г. 111 
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 Откриване изложба на старопечатни и редки книги от фонда на 

библиотеката; 

 Ден на Ботев и загиналите за свобода и независимостта на България; 

 172 години от рождението на Иван Вазов; 

 137 години от Съединението на България. 

 

Културно-образователни инициативи 

 

Ученическия литературен конкурс „Емилия Александрова“ 

През 2022 г. се проведе 27-то издание на ученическия литературен 

конкурс „Емилия Александрова“. Участие в конкурса взеха 36 ученици от 

цялата страна, които писаха в разделите „Поезия“ и „Проза“, а наградите 

връчи зам.-кметът Александър Владимиров. 

Раздел „Есе“: 

Първа награда – Ан-Мари Иванова Димитрова от ППМГ ,,Акад. Иван 

Ценов“ за есе на тема ,,Моята страна-моята крепост“  

 Втора награда – Георги Петров Рудов от СУ ,,Мито Орозов“ за есе на 

тема ,,Библиотеката – моето приятно място за учене и общуване“  

 Трета награда – Диана Валентинова Иванова от СУ ,,Отец Паисий“ за 

есе на тема ,,Какво ме мотивира да уча и чета, въпреки онлайн 

обучението“  

Поощрителни награди в раздел „Проза“: 

 Наталия Ненкова Колева от СУ „Васил Кънчов“ с есе на тема 

,,Библиотеката-моето приятно място за учене и общуване“  

 Светлозара Тихомирова Тодорова от СУ ,,Васил Кънчов“ с есе на тема 

,,Моята страна-моята крепост“ 

Раздел „Поезия“: 

 Първа награда – Александър Асенов Александров от СУ ,,Козма 

Тричков“ за стихотворението „Родината за всеки е една“ 

 Втора награда – Виктория Пламенова Недялкова от Литературен 

клуб при НЧ ,,Дряновска пробуда – 2008“ – с. Дряново за 

стихотворението „Моята страна – моята крепост. Дъждът над 

България“. 

 Трета награда – Цветослав Любенов Йорданов от Литературен клуб 

,,Иноватори в действие“ при Младежки дом – Враца за 

стихотворението „Моята страна- моята крепост“. 

Поощрителна награда в раздел „Поезия“ не се присъжда.  

Всички участници получиха диплом за участие. 
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Национална кампания „Маратон на четенето“ 

С разходката из творчеството на Леда Милева, Астрид Линдгрен 

Джани Родари и Ханс Кристиян Андерсен, литературни загадки, 

интерактивни игри и четения Детският отдел на Читалищна библиотека се 

включи през 2022 г. в националната кампания Маратон на четенето. В 

инициативите за насърчаване на четенето участваха ученици от началните 

училища в града.  

В рамките на Маратонът на четенето читалищната библиотека 

организира четене с младите творци от двата литературни клуба – „Ботевци“ 

и „Иноватори в действие“.  

 

„Лято в библиотеката“ 

През месеците юли и август на изминалата година читалищната 

библиотека отново се впусна в летни приключения с дружината на 

„Сръчковците“. В партньорство с Етнографско-възрожденски комплекс 

„Свети Софроний Врачански“ Детският отдел реализира редица 

интерактивни занимания, които запознаха участниците в лятната програма 

с българските традиции и култура. В занимателните работилници от 

програмата децата развиваха своето въображение и творчески умения, като 

изработваха различни модели от хартия, а в петъчните читални упражняваха 

своите читателски умения и артистичност с творчеството на любими детски 

автори. 

 

Изложба на старопечатни и редки книги 

В края на месец май на отчетната година читалищната библиотека 

нареди изложба от стари и редки книги от фонда си. В нея гражданите имаха 

възможност да видят издания на “L'Illustration” – първият илюстриран 

вестник във Франция, издаван в Париж от 1843 до 1944 г., книги от края на 

19 век, биография на Христо Ботев от 1910 г., турски документи, свързани с 

Ботевата чета и снимка на останалите Ботеви четници, пред паметника на 

Ботев от 1896 г., красиво изработена стара немска строителна енциклопедия, 

както и книги за историята на Земята от 1898 г.  
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Кампания „Дни на народните будители“ 

В седмицата, посветена на 1 ноември – Ден на народните будители 

чрез интерактивни занимания ученици от врачанските училища се запознаха 

с делата на солунските братя Кирил и Методий и първия новобългарски 

учебник „Рибен буквар“, както и с героичните и добри постъпки на 

родолюбиви дарители и просветители. В рамките на инициативите бяха 

отбелязани 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години 

от написването на „История славянобългарска“.  
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ВОДЕЩИ ЗАДАЧИ НА БИБЛИОТЕКАТА 

 ПРИ НЧ „РАЗВИТИЕ – 1869“ ГР. ВРАЦА ПРЕЗ 2023 Г.  

 

 

1. Утвърждаването на Читалищна библиотеката като съвременен обществен 

информационен и културен център, осигуряващ равноправен достъп. 

 

2. Постоянното обновяване и обогатяване на библиотечните колекции с 

традиционни /книжни/ и други носители на информация. 

 

3. Подобряване качеството на обслужване, библиотечните и дистанционни 

услуги за граждани. Организиране дейността на отделите и прилежащите 

книгохранилища. 

 

4. Миграция на съществуващата база данни и преминаване към версия е-Lib 

Prima автоматизирана библиотека. 

 

5. Провеждане на 28-то издание на ученически литературен конкурс 

„Емилия Александрова“. 

 

6. Участие в национални кампании Маратон на четенeто, Национална 

библиотечна седмица, иницииране на събития за насърчаване на четенето 

сред деца и младежи. 

 

7. Обновяване на „Отдел за възрастни“.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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1. Статистическа таблица за изпълнение на основни показатели 

през 2022 г. 

 

№ Показатели Ед. мярка Отчет 

1. Библиотечен фонд  Бр. единици 112 459 

2. Набавени библиотечни материали  Бр. единици 583 

3. Отчислени библиотечни материали  Бр. единици 5 441 

4. Текущо получавани периодични издания  Заглавия 12 

5. Регистрирани читатели  Брой 698 

 – под 14 години  Брой 335 

 – над 14 години  Брой 363 

6. Заети библиотечни материали  Бр. единици 66 937 

7. Посещения – общо  Брой 18 764 

 – в залите на библиотеката Брой 15 427 

 – в читалните  Брой 3 177 

8. Направени справки общо  Брой 6 380 

 От тях – устни  Брой 4 370 

               – тематични Брой 90 

               – авт. информационно търсене  Брой 1 920 

9. Организирани масови прояви  Брой 111 

10. Програми  2 
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2. Библиотечен фонд, набавени, отчислени и заети библиотечни 

документи по съдържание според десетичната класификация 
  

Индекс Наименование Библ. фонд 
Набавени 

БД 

Отчислени 

БД 

Заети 

БД 

0 Общ отдел 1 955 3 9 592 

1 Философия 1 761 6 6 412 

2 Религия. Атеизъм 362 3 3 84 

3 
Обществено 

политически 
11 020 17 41 356 

5 
Математика. 

Естествени науки 
5 085 2 5 65 

61 Медицина 3 288 12 23 156 

62 

64-69 

Техника. 

Промишленост 
5 567  20 58 

63 Селско стопанство 1 569 1 14 43 

7 Изкуство 3 362 3 16 374 

793/799 Спорт 707 2 9 55 

80 Езикознание 249 1 8 47 

82-89 Литературознание 8 205 16 31 169 

9 История 7 887 23 195 755 

91 
География. 

Пътешествия 
2 082 5 41 547 

 Отраслова л-ра 53 099 94 449 3 713 

 Художествена 39 600 329 2 047 30 199 

 Детска отраслова 2 044 14 313 835 

 Детска художествена 17 716 158 2 632 36 760 

Общо през отчетната година  112 459 595 5 441 66 937 
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3. Библиотечен фонд, набавени, отчислени и заети библиотечни 

документи по вид 
  

Вид на библиотечните 

материали 

Библиотечен 

Фонд 

Набавени 

БД 

Отчислени 

БД 
Заети БД 

Книги  108 281 583 5 441 66 937 

Периодични издания  3 403 12  1 961 

Графични издания  590 - - - 

Картографски издания  5 - - - 

Нотни издания  97 - - 10 

CD  - - - - 

Диафилми, диапозитиви   - - - 

Грамофонни плочи   - - - 

Магнетофонни ленти и 

др.звуконосители  
 - - - 

Видеокасети, DVD   - - - 

Аудиокасети   - - - 

Други – дискети  83 - - - 

E-книги  - - - 

Общо  112 459 595 5 441 66 937 

  
 

 

4. Библиотечен фонд, набавени, отчислени и заети библиотечни 

документи по език 
 

  

Език 
Библиотечен 

Фонд 

Набавени 

БД 
Отчислени БД 

Заети 

БД 

Български  107 910 593 5441 66 602 

Руски  3 395 - - 113 

Английски   - - 147 

Немски     52 

Френски     15 

Други езици  1 150 - - 8 

Общо през 

отчетната 

година  

 

112 459 

 

595 
 

 

66 937 
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5. Набавени библиотечни документи по начин на доставяне 
 

Общо за отчетната 

година 

 От тях   

Чрез 

покупка 
По депозит Абонамент Дарение 

Заменени 

срещу 

загубени 

595 332 - 12 251 - 

 

 

6. Състав на читателите по професия и пол 

 

Код Професия Общо 

01 Работници в промишлеността  23 

02 Работници в селското стопанство  1 

03 Инженерно-технически специалисти  24 

04 Селскостопански специалисти  - 

05 Медицински специалисти  11 

06 
Математици, физици, химици, геолози, географи, 

биолози  
4 

07 
Философи, социолози, историци, педагози, филолози, 

икономисти и юристи  
19 

08 
Писатели, журналисти, артисти, художници, музиканти 

и др.  
25 

09 Учители – детски, начални и прогимназиални  33 

10 Студенти  5 

11 Ученици от горния курс  52 

12 Ученици от начален и среден курс  364 

13 Други  137 

Общо през отчетната година  

В това число: Мъже  285 

                         Жени  413 
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7. Състав на читателите по възраст и образование 
 

 По възраст  По образование 

До 14 г. От 15 до 18 г. От 19 до 28 г. Над 28 г. Средно Висше 

335 79 17 267 126 171 

 

 

 
8. Библиотечни инициативи през 2022 година 

 

Изложби 2 

Витрини по повод бележити дати и годишнини 24 

Творчески вечери, срещи с автори, представяния 7 

Беседи за ББЗ с разходка в библиотеката 22 

Литературни четения 26 

Представени презентации 8 

Открити уроци, дискусии, образователни игри 18 

Артистични работилница 25 

Демонстрации, обучения 2 

Конкурси 1 

Участия в обучения, семинари 2 

Кампании 2 

Общо събития за 2022 г. 111 

 

  
 


